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Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

2018. december 20-án tartott nyílt ülésének

jegyzőkönyve

a./ tárgysorozatai:
b./ határozatai: 204-235/2018.
e./ rendeletei : 27-28/2018.

NAPIRENDEK:
Nyílt ülés:
Napirend előtt:

(

- „ Nyíregyháza Város Nívódíja" átadása
- „ Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj" átadása
- „ Benes László Emlékérem és Benes László Emléklap" átadása

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
2 / Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között Közszolgáltatási Szerződés megkötésére
3./ Előterjesztés a „Sóstó-Gyógyfürdők Zrt." és az OTP Bank Nyrt. között létrejött
kölcsönszerződés módosítására
4./

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
szóló beszámoló elfogadására

ldősügyi

Tanácsának

beruházási

2018-ban

végzett

tevékenységéről

5./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére
vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi
Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
6./ Előterjesztés az „ Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra és az
önkormányzati saját erő biztosítására
7./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévben végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa
András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás
betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
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9/ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatói (magasabb vezető} beosztás betöltésére irányu ló pályázati felhívás kiírásának
módosítására (az előterjesztésben módosítás történt}
10./

Előterjesztés

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Közgyűlése

2019. évi

munkatervének

megá Ila pításá ra
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.} számú határozat módosítására
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési tervére
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és
Műanyagipari Kft. között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési
keretmegállapodás jóváhagyására
14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 terület módosítása egyszerűsített
eljárás szerint, 2 terület módosítása tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása állami
főépítészi eljárás szerint} (Az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt.)
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2018.(111.29.) számú határozatának
módosítására (Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási
terv szerinti telekrészének belterületbe vonása)
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatá nak és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény
elhelyezése)
17/a. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról
szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0801/104
hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
17/b. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról
szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5. ) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/25
hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése}
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17/c. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról
szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/26
hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.S .) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0203/36,
0203/38 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény elhelyezése)
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű
létesítmény elhelyezése)
20./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(1.26.) számú
határozat módosítására
21. /Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

adásáról

22./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés módosításra
23./ Előterjesztés NYÍRW Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyására
24./ Előterjesztés az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött
helyiségbérleti szerződés meghosszabbítására
25./ Előterjesztés a közterületi térfigyelőkamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
26./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018 . évi tevékenységére
27./ Előterjesztés Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és
terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani
tervezett pályázati program elfogadására
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28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról szóló 47/2018. (111.29.) számú határozat módosítására
29./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

30./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának
átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (a könyvvizsgálói jelentés
feltöltésre került)

Nyíregyháza, 2018. december 20.

ács Ferenc ''-"
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 20-án tartott nyílt üléséről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, Dr.
Szemán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Andó Károly, Ágoston Ildikó, Bajnay Kornél,
Bakó József István, dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Halkóné dr. Rudolf Éva, Hunyadi János, Jeszenszki
András, Lengyel Máté, Lövei Csaba, Nagy László, Mussó László, Póka Imre, Szilvási István, dr. Tirpák
György, Tormássi Géza, Tóth Imre, Vassné Harman Gyöngyi képviselők.

Hiányzott: dr. Rákóczi Ildikó (távolmaradását bejelentette)

Megh ívottként részt vettek: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Kósa Árpád polgármesteri kabinet vezetője,
Patóné Nagy Magdolna, Dr. Krizsai Anita, Dr. Grósz Péter, Pató István, Veres István, Lengyelné Petris
Erika, Éva Péter, Doka Diána, Kovácsné Szatai Ágnes, Tóth Zoltán osztályvezetők, Faragóné Széles
Andrea jegyzői kabinet vezetője, Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője, Tóthné Csatlós Ildikó,
szociális és köznevelési osztály csoportvezetője, Liskány Andrásné adóosztály megbízott vezetője, dr.
Berényi Judit jogász, Révész József ellátási osztály csoportvezetője, Gajdos László Nyíregyházi Állatpark
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója,
lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szalai István NYÍRVV műszaki igazgatója,
Ignácz László ÉMKK közlekedési főigazgató, Kató József ÉMKK forgalmi üzemve zető, dr. Podlovics
Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Joó László Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vá llalat ügyvezető igazgatója, Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház ügyvezetője, Petró Árpád Térségi-Hulladékgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója, Mészáros Szilárd Váci Mihály Művelődési Központ igazgatója, Gaszperné Román
Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Szilvásiné Bojda Márta Nyíregyhá zi
Szociális Gondozási Központ igazgatója, Fintor Károlyné ldősügyi Tanács titkára, Furkóné Szabó
Mariann Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lengyelné Pogácsás Mária Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Tomasovszki Anita a Nyíregyházi Települési
Értéktár Bizottság elnöke, Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dobi József HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipa i Kft. igazgatásvezetője, Vinginder Tibor Nyírinfo Kft.
ügyvezető igazgatója, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kőhalmi Richárd
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lakatos Tibor, Balázsi Ildikó, Lendvai Zoltán, Rácz
Erika, Áts Zoltán, Hajdú Ágota Ibolya, Szabóné Mercs Éva, Veres Mihály Lászlóné, Szabó Edit, Bozorády
Kriszta, kitüntetettek, Béres József volt önkormányzati képviselő, Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető,
Fignár László NYIRINFO Kft. munkatársa, Szoboszlai Tibor Nyíregyházi Televízió, Sipos Mariann
Sunshine Rádió, Szarka Lajos Nyíregyházi Napló, Ladányi Tóth Lajos a Kelet-Magyarország munkatársai.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ma i közgyűlésünk
ülésén megjelent képviselőket, előadókat, vendégeket. Munkánk megkezdése előtt egy rövid ünnepi
műsor és díj átadás következik. Átadom a szót dr. Molnár Pá Imának.
Dr. Molnár Pálma:(jogász) Először szeretném felkérn i Bánszki Dánielt a Va svári Pál Gimnázium
tanulóját, aki Ady Endre Karácsony című versét adja elő.
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Bánszki Dániel:(Vasvári Pál Gimnázium tanulója) Ady Endre Karácsony.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor Magába száll minden lélek.
Minden ember Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás Boldogságot szokott hozni.
A templomba Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak A magasság Istenének.
Mintha itt lenn A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben Csak szeretet lakik máma .
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja, De jó volna ünnepelni
Odahaza. De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen - Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni, De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság Szállna a világra.
Ez a gyarló ember Ember lenne újra,
Talizmánja lenne A szomorú útra .
Golgota nem volna
Ez a földi élet, Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent És egymást szeretni„.
Karácsonyi rege Ha valóra válna,
Igazi boldogság Szállna a világra .
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Dr. Molnár Pálma:(jogász) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kimagasló tevékenységéért, a
megbecsülése és tisztelete jeléül a „Vállalkozók Nyíregyházáért" Egyesület részére a „ Nyíregyháza
Város Nívódíjat" adományozza . A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület olyan nyíregyházi kis- és
középvállalkozókból alakult 6 évvel ezelőtt, akik már két-három évtizede meghatározó szerepet
töltenek be a város gazdasági-társadalmi életében .
Az egyik alapgondolat az volt, hogy a különböző területen, de ugyanazon a piacon dolgozó lokálpatrióta
üzletemberek jobban megismerjék egymást és szolgáltatásaikat. Másrészt, szerettek volna közösen
tenni Nyíregyháza fejlődéséért és külön-külön szponzorálták a tehetségeket is. Az elmúlt esztendőben
a karitatív tevékenység része volt az adventi ételosztás a rászorulók részére, számos kórházi támogatás,
alapítványi támogatások és a Városbál jótékony céljaihoz való hozzájárulás. Példaértékű
tevékenységük és hozzáállásuk mintaként szolgálhat a város lakói, és mások számára egyaránt. Kérem
vegye át az elismerést Lakatos Tibor, az egyesület elnöke.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelkedően magas színvonalú szakmai tevékenységéért
a „ Nyíregyháza Városért Benes Kálmán díjat" 3 személy részére adományozza.
Balázsi Ildikó 1987-től a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alkalmazásában dolgozott.
Területi védőnőként mindig felelősségteljesen és lelkiismeretesen látta el munkáját. Példás és
kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként előbb Nyíregyháza Város vezető védőnőjeként,
majd 2006-tól Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye vezető védőnőjeként látja el feladatait. Munkája mellett
részt vesz a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Védőnő Szakán a jövő védőnőinek képzésében.
Kiemelkedő szakmai tudása és odaadó gondoskodása jelentős mértékben hozzájárul a gondozottak
magas színvonalú védőnői ellátásához, a védőnői szakma jó hírének és megbecsülésének növeléséhez.
Lendvai Zoltán az Aranykor Nyugdíjas Klub vezetője és a Szent István Nemesi Rend Első Alapítványának
egyik alapító tagja. Alapítványi munkájával számtalan határon túli szervezetet segített az elmúlt
években. A renden belüli közösségi tevékenység szellemében rendszeresen támogatást és segítséget
nyújt rászoruló, nehéz sorsú családoknak. Az alapítvány és az Aranykor Nyugdíjas Klub közösen,
pályázati forrásból és gyűjtésből többször is segített a rászorulóknak. Meghatározó szerepet tölt be a
klub életében. Családapaként és nagyapaként,
lelkiismeretességével, odaadásával és
segítőkészségével példát mutat a klubtagok és a környezetében élők számára is. Megkérjük, hogy
vegye át a kitüntetést.
Rácz Erika nyíregyházi születésű, Nívódíjas moderntánc pedagógus, balettmester. Huszonkilenc évvel
alapította a ma 140 tagból álló RE-flex Moderntánc Stúdiót, amelynek tulajdonosa és művészeti
vezetője . Számára a tánctanítás nemcsak a mozdulatok megtanítása, ennél sokkal több, hiszen egyfajta
esztétikus testképzést, az egészséges életmód előtérbe helyezését és kitartásra nevelést jelent.
Példaértékű pedagógusi tevékenysége, valamint Nyíregyháza kulturális életéért végzett sok évtizedes
szakmai munkája elismerésre és megbecsülésre méltó .
ezelőtt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere elismerése és megbecsülése jeléül a Benes László
Emléklapot S személy részére adományozza.
Áts Zoltán a Móricz Zsigmond Színház egyik alapító tagja, 1981 óta tagja a színháznak, 1989 óta
A városi rendezvények rendszeres közreműködője . Munkájával segíti a
Cantemus kórus és a Nyírség Táncegyüttes fellépéseit is, közreműködik a szabadtéri rendezvényeken,
előadásokon egyaránt. Megbecsült munkatársa a színháznak. Munkájában pontos, megbízható, aki
egyszerre tekintélyt sugárzó, szakmailag széles körben elismert, ugyanakkor empatikus és humánus
beállítottságú vezető.
fővilágosítói minősítésben.
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Munkája, szellemisége, életpályája méltán vívta ki a tiszteletet és az elismerést, a fiatal generációk
számára példaképként szolgálhat.
Hajdú Ágota Ibolya 2000 óta tanít a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol az ő
nevéhez fűződik a népzenei együttes, a citerazenekar, és az énekcsoport megalapítása . Kiváló
pedagógusként az egyéni fejlesztésben is élen jár. Kiemelkedően eredményes, sokrétű munkájának
bizonyítéka a citerás és énekes diákok által elért számos országos, nemzetközi siker. Hiteles közvetítője
a zenei néphagyománynak, fellépője megyénk kulturális rendezvényeinek. Szakmai tevékenysége
példaértékű a népzenei mozgalomban, és az oktatásban részt vevők számára is.
Szabó Edit 1983 óta a Nyíregyházi Sipkay Barna Szakközépiskola nevelőtestületének meghatározó
tagja. Szakmai fejlesztő teamek aktív szerep lője volt a szakképzés megújítása során a vendéglátó
szakképesítéseket érintően. Vendéglátó munkaközösség-vezetőként részt vett kollégáinak szakmai
támogatásában, és a közalkalmazotti tanács tagjaként segítette az iskolai dolgozók érdekképviseletét
is. Mindig pontosan, lelkiismeretesen végezte oktató-nevelő munkáját. Pályáját a hivatástudat,
elkötelezettség és a folyamatos szakmai megújulás jellemzi, kiérdemelve ezzel diákjai és pályatársai
tiszteletét és elismerését.
Szabóné Mercs Éva 1993 óta dolgozik a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban, mint szakápoló.
Kiemelkedő szaktudásával és fe lkészültségével munkáját mindig precízen, becsületesen végzi. Kiváló
empatikus és kommunikációs készségének köszönhetően a gondoskodására bízott idős emberek
ha mar a szívükbe zárják, bizalmukba fogadják. Tevékenységét folyamatosan az idős emberek iránti
odaadás, tapintat, türelem, tisztelet és segítőkészség jellemzi. Kedvességével, őszinteségével méltán
érdeme lte ki az ellátottak és a hozzátartozóik szeretetét, szaktudásával pedig a kollégák tiszteletét.
Veres Mihály Lászlóné 1991 óta dolgozik gondozónőként. Pályakezdő munkatársait tapasztalataival és
szaktudásával igyekszik segíteni. Munkája során elméleti tudásával és rendkívüli személyiségével segíti
és támogatja a rábízott idős emberek fizikai és mentális gondozását, gondoskodva az ellátásukról.
Pályafutása alatt számos képzésen és tanfolyamon vett részt, hiszen mindig igyekezett tudását az adott
kor elvá rásaihoz aktualizálni, fejleszteni. A gondozói tevékenységet mindig pontosan,
felelősségteljesen, lendületesen végzi. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen és maradéktalanul
teljesíti. Lendülete, tenni akarása közel 30 éve töretlen, kiérdemelve ezzel a gondozottak szeretetét és
környezetének tiszteletét.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere elismerése és megbecsülése jeléül a Benes László
Emlékérmet Bozorády Kriszta részére adományozza.
Bozorády Kriszta 2007 óta az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon intézményvezetője. Célja és fő
tevékenysége ez idő alatt az volt, hogy a gondozottak a lehető legjobb ellátásban részesüljenek. A rend
és a szervezettség betartásával és betartatásával mindezt úgy valósítja meg, hogy mindennapjaikat,
tevékenységüket áthassa a keresztény lelkiség. Szoros kapcsolatot ápol a gondozottakkal és azok
hozzátartozóival, és mindig kellő figyelmet fordít a különböző szakterületen dolgozó munkatársakra.
Ez a határozottság és segítőkészség, a lelkiismeretesség, a figyelem és a gondoskodás jellemzi munkáját
és tevékenységét, kiérdemelve mindezzel környezete tiszteletét és elismerését.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Magam és a közgyűlés nevében gratulálok a kitüntetésekhez, a
kitüntetetteknek további jó munkát, jó egészséget kívánok. Most pedig arra kérem a tisztelt
képviselőket, hogy a határozatképesség megállapításához aktiválják szavazógépeiket. Megál lapítom,

hogy a közgyűlés határozatképes, 18 tagja van jelen. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét és
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csendesedjen el. A mai ülésünk napirendi pontjainak elfogadása előtt tájékoztatom a tisztelt
Közgyűlést, hogy Lengyel Máté képviselő úr tegnap egy sürgősségi indítványnak címzett beadványt
küldött nekem. Kérem Főjegyző urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést, a beadványról, illetve annak
minőségéről.

Dr. Szemán Sándor:( címzetes főjegyző) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés . Röviden szeretném

elmondani a szakmai véleményemet, mert hosszasabban is lehetne, de a lényeg az, hogy ez a
sürgősségi indítványnak nevezett beadvány sem formailag, sem tartalmilag nem felel meg a Szervezeti
és Működési Szabályzatban támasztott jogszabályi követelményeknek. Nagyon röviden a három
legfontosabb gondom a beadvánnyal. A beadvány sem a beadványozó, sem a beadványozó által
hivatkozott másik öt önkormányzati képviselő által nincs hivatalosan aláírva . A másik, ahogy ezt már
egy korábbi közgyűlésen elmondtam, a sürgősségi indítvány nem alkalmas arra, hogy egy új napirendet
vegyünk a tárgysorozatba . Csak arra alkalmas, hogy egy már szabályszerűen benyújtott napirendet
sürgősséggel első napirendként tárgyaljunk. Itt egy új napirend kezdeményezéséről lenne szó. Itt a
szabály az, hogy az előterjesztések tervezetét az ülés előtt lega lább 10 nappal el kell juttatni a
polgármesterhez. Ez itt ebben az esetben nem valósult meg. A harmadik pedig az, hogy maga a
beadvány nem felel meg azoknak az előírásoknak, amelyeket az előterjesztésekkel szemben az SZMSZ
11. §-a tartalmaz. Ez a szakmai véleményem és kérem, hogy ennek figyelembevételével szavaztassa
Polgármester úr a beadvány tárgysorozatba történő vételét. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Lengyel képviselő úr azt kérte, hogy vegyük a
közgyűlés

napirendjére, de ezekkel az indokokkal én ezt most nem teszem meg. Hanem a tisztelt
írásban megküldöttek bocsánat először erről történik majd szavazás. Tehát arra kérem
a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon arról, hogy a Lengyel Máté képviselő úr által írt beadvány
napirendre vegye, amit, ahogy elhangzott én nem támogatok. Kérem szavazzunk.
Közgyűlésnek az

Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
Megállapítom, hogy a Közgyűlés S igen és 15 ellenszavazattal nem fogadta el a napirendre tűzést.
Lengyel Máté képviselő úr szólásra jelentkezett, az eljárások szerint most tudom megadni a szót.
Parancsolj képviselő úr.
Lengyel Máté :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés . A képviselőknek a közgyűlést
megelőző

nap dél 12 órájáig van lehetősége arra, hogy sürgősségi indítványt nyújtson be. Ezt én
internetes formában, e-mailban küldtem el Polgármester úrnak, illetve a jegyző úrnak. Ez nem tette
lehetővé azt, hogy az S képviselő ilyen szűkös határidő alatt aláírja, viszont itt van a kezemben az
eredeti példány, ez alá van írva mind az S képviselő által. Amit még megszeretnénk jegyezni a kifogások
tekintetében, hogy ez a sürgősségi indítvány teljes mértékben az alapján készült, amit 2018.
januárjában a közgyűlés a migráció elutasításával, a kvóta elutasításával kapcsolatban terjesztett be a
közgyűlés elé, és fogadott el a közgyűlés. Az se került napirendi pontba vételre, az se volt napirendi
ponton. Viszont az előterjesztést a közgyűlést tárgyalta és meg is szavazta. Ugyanezt az eljárást kértem
volna, hogy ebben a tekintetben is az alapján járjon el a közgyűlés, illetve Polgármester úr. Sajnos ez
nem történt meg. Nagyon sajnálom, hogy a polgármester úr így döntött.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Képviselő úr a közgyűlés döntött az imént azzal, hogy nem

veszi napirendre. Csak egy rövid megjegyzés és ebbe ne menjünk bele, akkor amire ön hivatkozott az
eredetileg határozati javaslatként került a közgyűlés elé . Nem külön sürgősségi beadványként, amit a
közgyűlés meg is szavazott. Ennek megfelelően a mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek
szerint teszek javaslatot. Két módosítással. Azt javaslom a közgyűlésnek tekintettel arra, hogy
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vendégeink ne várakozzanak és a döntések után várhatóan szerződéseket kell aláírni és azt el kell
j uttatni a partnereinek. Először a 2. napirendi pontként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződés
megkötését tárgyaljuk. Második napirendi pontként a „Sóstó-Gyógyfürdők Zrt." és az OTP Bank Nyrt.
között létrejött beruházási kölcsönszerződés módosítását és ezt követően az l.napirendi pont a
szokásos tájékoztató következzen és utána az írásban megküldöttek szerinti sorrendben a többi
napirendi pont. Van-e valakinek más javaslata? Nem látok jelzést akkor szavazás következik. Kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon mai ülésünk napirendi pontjainak elfogadásáról az írásban
megkü ldöttek szerint az általam elmondott módosítással. Kérem szavazzanak.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyű lés 15 szavazattal, S ellenszavazattal mai ülésünk napirendi pontjait a határozati javaslat
szerint elfogadta .
Ennek megfe le lően első napirendi pontunk.
1./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között Közszolgáltatási Szerződés megkötésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc -polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm az ÉMKK megjelent vezetőit. Az előterjesztést a
Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat.
E lőször dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ma reggel megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazat mellett javasolja a közgyű lésnek a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság a
tegnapi nap során tárgyalta az előterjesztést és a jelenlévők egyhangúlag fogadták el. Hatan voltunk az
ülésen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezet elfogadását. Bizottságun k együttes ülés keretében mai nap tárgya lta az
e lőterjesztést.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Ahogy a múlt közgyűlésen is tájékoztattuk a
tisztelt Közgyűlést, az ÉMKK vezetésével folyamatos tárgyalásban vagyunk. A nyíregyházi
tömegközlekedés egyébként biztonságos és semmilyen veszély nem fenyegeti. De igazából a
szerződéses kapcsolatunk teljeskörű rendezése érdekében én azt gondolom, hogy ezzel a ma i
előterjesztéssel egy komoly lépést tettünk előre . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Kíván-e
valaki hozzászólni? Nem érkezett jelzés akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

204/2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. között Közszolgáltatási

A

Szerződés megkötéséről

Közgyűlés

1./ a határozat mellékletét képező „ Közszolgáltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés
tervezetet elfogadja.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a „ Közszolgáltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés
tervezetet aláírja és a szerződés-tervezetben rögzített és további szükséges egyeztetéseket
lefolytassa.

Melléklet a 204/2018.(Xll.20.) számú határozathoz:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2018
amely létrejött egyrészről
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám : 15731766-84-

11-321-15, adószám : 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-15402006-00000000,
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint
megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) másrészről
Szolgáltató:

Észak-magyarországi

Részvénytársaság (statisztikai szám :

Közlekedési

Központ

Zártkörűen

működő

24198440-4939-114-05, adószáma : 24198440-2-05, a
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Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott
társaság,

bankszámlaszám:

10300002-34609013-00003285,

képviseli:

Pelcz

Gábor

vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató (továbbiakban , mint
Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel :

Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási szerződés jött létre helyi személyszállítási
szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján

megszűnt .

A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg {HIVATALOS ÉRTESÍTŐ• 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati eljárásban
a megadott határidőben egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a pályázati kiírásban
megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett. Ebből következően a pályázati
eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása érdekében a Megbízó megkereste
Szolgáltatót, hogy határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa
Megbízó részére a helyi személyszállítási szolgáltatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelelő pályázat, illetve ajánlat hiányában eredménytelenül
zárult. A közszolgáltatási megbízás vagy elrendelés elegendő időtartamra , de legfeljebb 2 évre
szólhat.
A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak

megfelelő

alkalmazásával

emlékeztetőt

kell készíteni.

A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási

szerződés

a

közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz, a pénzügyi
ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés érvényessége kevesebb,
mint 3 év, akkor a

szerződés

érvénytartamával

megegyező időszakra

vonatkozó pénzügyi

kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.
A közvetlen megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.), valamint a 137/2018. (IX.05.) számú
közgyűlési

határozatok mellékletét

képező szerződés

tervezetek vonatkozásában

szerződő

felek egyeztetéseket folytattak, mely egyeztetéseik alapján, ezen szerződéstervezet
módosításait egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint azzal, hogy szerződő felek
jelen egységes szerkezetű szerződést vissz amenőleges hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01.
napjától kezdődően,
megfelelően

arra

figyelemmel, hogy Szolgáltató a szolgáltatást a menetrendnek

folyamatosan biztosította és biztosítja jelenleg is.
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Hivatkozott

közgyűlési

határozat 54.460.000,-

Ft/hó összegű ellentételezés előleget

határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben Szolgáltató az

előleg

mértékét

72.396.000,- Ft/hó összegben kérte meghatározni 2018. második félévére vonatkozóan.
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Közszolgáltatási Szerződés alapján Szolgáltató
teljes körű közszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, a 2018/2019. évre vonatkozóan a
közszolgáltatás biztosításához szükséges gázbeszerzést lefolytatta.
Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi szerződést kötik:

A szerződés általános leírása

1.

1. Szerződés tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok

A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határain
belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat működtetésével,
elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad, pályázatot
csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való részvételre szerződést
csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval előzetes írásbel i egyeztetést
követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a szerződés hatálya alatt
kizárólagos joggal látja el.
2. Szolgáltatási időszak

A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00 órájától
2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett. Amennyiben Megbízó
által lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új közszolgáltatóval szerződés
kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik. Megbízó törekedni köteles arra, hogy
a jelen szerződés megszűnéséről előzetesen min. 3 hónappal értesíteni tudja a
Szolgáltatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgáltató megállapítják az alábbiakat:

3.1.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás

végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:
a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy . u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.),
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek,a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
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3.2.

A Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
Állomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A Megbízó
önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok.

4.
4.1.

Kiegészítő

és egyéb tevékenységek

A Szolgáltató a szerződés tárgyát

képező

közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódóan

jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a közszolgáltatás
színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a közszolgáltatási feladatok
ellátását biztosító eszközök és emberi
4.2.

erőforrások

kihasználását javítja.

Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az általa
megrendelt feladat eredményességével.

4.3.

Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
Szolgáltató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező - 1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat meg
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend szerinti
személyszállítás végzésével.

1.2.

2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása

2.1.

A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és feltételekkel
korlátozhatóak:
Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
javítása szükséges, azonban az nem jár olyan kapacitásbővítési igénnyel, amelyet külön
jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a Szolgáltató - a
Megbízó írásban tett felkérésére, e szerződésben foglaltakra figyelemmel - három
hónapos határidő-tűzéssel nem vállalja, a Megbízó a szóban forgó szolgáltatás
nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.

2.2. Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a feladat
ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a megszüntetés
kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
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2.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak közös
megegyezéssel módosíthatóak.

3.

Átruházás

A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga átruházható
a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi
körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a
jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi körben
bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.

A szolgáltatások folyamatossága

1.1. A

Szolgáltató

mindenkor

köteles

biztosítani

a

Szerződés

tárgyát

képező

közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés

alkalmazásában vis maiornak

minősül

minden, a

szerződő

felek akaratától

független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható
erőfeszítéssel

1.2.

Bárminemű

sem tudnak megakadályozni.

akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden

óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja

helyettesítő

szolgáltatás

biztosításának

lehetőségét,

s

minden

rendelkezésére álló jogszerű eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás
ellátására,

egyidejűleg

tájékoztatva a Megbízót a kialakult

helyzetről,

a megtett

intézkedésekről.

1.3. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő

költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más

közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4.

Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a vis
maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.

2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó kellő utas
tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak a
helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási

lehetőségekről

való

előzetes

informálódást, az utasforgalmi létesítményeknél

(autóbusz-állomás, decentrumok) történő, valamint a járművön való tájékozódást
egyaránt.
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2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi

időszakra

készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c.
kiadvány érvényességét Megbízó jóváhagyásával 2018. december 8-ig, majd 2018. 12.
09.-től

2.3.

2019. 12.14.-ig meghosszabbította.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően

köteles

szerződéskötési

a

személyszállítást

(szállítási)

elvállalni.

kötelezettségére

Az

tekintettel

utasokkal

szembeni

törekednie

kell

zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására.

a
Erre

tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend szerinti
járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem tekintik
menetrend módosításnak.
2.4.

A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és az érvényben

levő

utazási feltételekben foglaltakat megtartja.

2.5.

A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.6.

A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybevevőket utas-baleset,
illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2.7. Utastájékoztatás
2.7.1. A meghosszabbított helyi menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban maradnak,
az alábbi módosítások kivételével:
A 2017-2018. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége
lejárt2018.12.08-án, helyette 2018. december 09.-től a 2018-2019. évi menetrendi időszakra
kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a 2.2. pontban meghatározott
menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban adja ki, hogy az a forgalmi irodáiban
évközben is elérhető legyen.
2.7.2. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon is
közzé teszi a menetrendváltozást.
2.7.3. Rendkívüli menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást az

előző

pont

szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat
tájékoztatja.
2.7.4. Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú közlekedés
váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat útvonalát és
menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
2.7.5. A menetrendi hirdetményeken Szolgáltató feltünteti a telefon és e-mail elérhetőségét,
ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát, illetve utazási
felvilágosítást kérhetnek.
2.7.6. A Szolgáltató

élőszóban

és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés rendszerre

vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az információ
szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi füzetben , a
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saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó honlapján. A
tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható módon elhelyezi.
2.7.7. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat
pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
2.7.8. A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amelyen
szerepelnie kell:
a)

az utazási feltételeknek,

b)

a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,

c)

a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb médiában
kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,

d)

díjszabási tájékoztató.

2.7.9. A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot tájékoztatni
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő lakossági fórumain , ahol
a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt.
2.8. Az utasokkal való kapcsolat

2.8.1. A Szolgáltató

gépjárművezetőit,

jegyellenőrzést végző

valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom

személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja az

utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való

együttműködési

készség fejleszté si technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási
kötelezettségre, a szolgáltatói szemlélet érvényesítésére,

gépkocsivezetők

esetén a

fentieken túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő
dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra .
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak
megfelelő

formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta, esztétikus

állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
a) a szóban

előadott

rögzítéséről

b) az írásban

és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek

gondoskodik,

érkező

panaszokat külön nyilvántartásba veszi,

c) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett panaszo kat a
lehető

legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgálja, és

intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak

megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a
negyedéves beszámolójában.
2.9. Az utazási igények, igényváltozások folyamatos figyelése

A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató az
alábbi feladatokat végzi el:

a)

a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
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b)

kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
Szolgáltató

vezetőjét,

vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi

ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
c)

rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől , illetve gazdálkodó és
egyéb

szervezetektől, intézményektől beérkező,

a menetrendre, a helyi közösségi

közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

3.
3.1.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása
A menetrend a közszolgáltatási

szerződés

3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan

részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

A menetrend a

Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
3.2.

A Szolgáltató

előterjeszthet

menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben

a

tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását is
tartalmaznia kell.
3.3.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett többlet
igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is közvetlenül
megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerü lnek.

3.4.

A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató a jelen

szerződés

2. sz. függelékében

rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
3.5.

Előre

látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi

közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
gépjárműforgalmat

akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály, lakossági

bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.) szükségessé
váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a Szolgáltató, a
Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő
úton, a lehető legkisebb
3.6.

kitérővel

teljesíti a szolgáltatást.

Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarítá sokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését,

illetőleg

továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak

figyelembevételével határozzák meg.
3.7.

Megbízói érdekkörbe tartozó közérdekű események, városi szervezésű rendezvény,
közműhiba

elhárítása, építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend változás

esetében az üzemeltetési költ ségtöbbletek továbbhárításra kerülnek,

elsődlegesen

az

esemény érintettje terhére, de ettől a sze rződő felek eltérhetnek, melyről a Megbízó
tájékoztatni köteles a Szolgáltatót.
3.8.

Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése bizton ságosan nem lehetséges, a
Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről

haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés

közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli

19
eseményről vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az

autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
3.9.

Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásával azonnal végrehajthat.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség
4.1.
A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen :
-

a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,

-

a zsúfoltságmentességre,

-

az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,

-

a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,

-

az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,

- az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére .
4.2.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok
feltüntetésével az utazási jogosultság vizsgálata során pótdíj megfizetésére kötelezett
személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj megjelölésével,
valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a megtett intézkedésekről a
Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.

4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI . törvény 27. § (5) bekezdésével
összhangban az alábbiakat foglalja magába :
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
c)

a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá

d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.
4.4

A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban korlátozottak
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az autóbuszok teljes
belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze, amelyből max. 10 %
félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere és
külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon az

utasok rendelkezésére.
4.5

lgényvezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

IV. Működési feltételek
1.
1.1.

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége
A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja -

bérleti jogviszony keretében - a

képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a közszolgáltatás

tulajdonát
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1.2.

1.3.

során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges valamennyi ingatlan üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb
eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató
biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos
teljesítéséhez szükséges eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
tartásáról, azok javításáról, karbantartásáról (a CNG töltőállomá s vonatkozásában a
tulajdonos, üzemeltető és a vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződés ben
foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
sza bályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavartalan működéshez szükséges személyi
és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege
által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási
feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a baleset, tűz- és
környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások betartásáért.
A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend szerinti
személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély birtokában
végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának lejártakor történő
megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság által kiadott új engedélyt
Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi engedély helyébe lép.

2.
Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek
2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében rendelkezik
az alábbiakkal:
a)
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos
személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a jogszabályban
meghatározott autóbuszos személyszállító-vállalkozói engedéllyel,
előéletű,

az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személyzettel,

b)

feddhetetlen

c)

a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi
követelményeknek

d)

megfelelő

a tevékenység folyamatos

munkavállalókkal,

figyelemmel a felek e szerződésben
e)

kellő

megfelelő

végzéséhez
szereplő

mértékű

pénzeszközzel,

kötelezettségeinek teljesítésére,

számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,

lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
2.2.

2.3.

Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához rendelkezésre
álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk
folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist,
valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával, továbbá a
szerződés

megkötésére. Szolgáltató

időtartama

alatt - de nem teljes napi

megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás
üzemidőben

- jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.
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3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása történhet
bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely egyéb, a
Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás keretében is,
amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján
közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletekben előírtak
szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényes ítő berendezéssel ellátott,
utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus jármű
üzemeltethető . Forgalomba csak műszaki, környezetvédelmi, forgalombiztonsági
szempontból megfelelő jármű állítható. A karbantartási, javítási, fenntartási
tevékenység végzéséhez a vonatkozó jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek
hiányában a műszaki tevékenységet szakműhelyben kell elvégeztetni.
A
forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről
a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
használhatnak.
A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
Szolgáltató
köteles gondoskodni saját költségén.

Autóbusz-állomások, megállóhelyek

3.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében
a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével tételesen
megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
3.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbusz-állomás,
megjelölt decentrumok} a Szerződés fennállásának időtartama alatt üzemelteti a helyi
személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi viszonyok indokolják, és azt
a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
3.2.3. Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezési, szervezeti intézkedések,
vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel, valamely, 6. sz.
mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak megszüntetését is úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő fél haladéktalanul
tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények ismertetésével, a
közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
3.2.4. A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát képező
szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett} útvonalak, autóbusz-fordulók és
autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
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3.3.

Járművek

tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a

3.3.1. A Szolgáltató által a

Szerződés

Megbízó által biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szerződés alapján
üzemeltető által biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles
Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány részben a
helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a végzett
teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2 százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben biztosítási
fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s ilyen biztosítást
a szolgáltatá si időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen, beleértve
vis maiornak minősíthető eseményekből eredő, biztosításra elvállalható károkat is. A
Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra vonatkozóan CASCO
biztosítási kötelezettséget ír elő.
3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító

helyein

lévő elővételi

Elővételi

pénztárban .

menetjegy árusítást

legalább

75, az utasforgalom

által

érintett

kereskedelmi egységnél biztosít. Az elővételi jegyárusítást végző kereskedelmi
egységekről

a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat honlapján

feltünteti.
A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási lehetőséget biztosít a
gépkocsivezetőknél.

3.6.

Alvállalkozók

3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét elsősorban személyesen köteles ellátni, az alvállalkozó tevékenységéért
pedig teljes felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.

3.6.2. A

Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
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részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.

V. Pénzügyi feltételek
1.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részéről üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
szintű bevételi oldali fedezete legyen .
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi vonalakkal
leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő veszteségek
kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1 . számú mellékletként
szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként) együttesen kerül
megállapításra.

1.1.

A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek és
az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás, egyéb,
a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás együttesen sem
biztosítja a mindenkori menetrendi teljesítmény figyelembevételével az elvárható
hatékonysággal működő Szolgáltató kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve
valamennyi indokolt fejlesztéshez szükséges forrást.

1.2.

A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye átmeneti leg
sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását.
Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.

1.3.

Felek megállapítják, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen megbízásra,
alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk {1) bekezdésében meghatározott
rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy ésszerű haszon alatt a nettó árbevétel
1 %-át értik. Amennyiben a Megbízó olyan fejlesztést ír elő - és azt a Szolgáltató vállalja - , mely
befektetést igénnyel, úgy felek külön kiegészítő megállapodást kötnek.

1.4.

A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett
menetdíjbevétel,
a jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények
ell entételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által
fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a
normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót illeti meg.
A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra -

1.5.

b első számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
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rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált
bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet, az annak
érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó eszközöket és
forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés
lejártát követő S évig köteles megőrizni. Felek az ellentételezés megállapításához
különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;
menetrend;
hasznos kilométer, összes kilométer (hálózattól, telephelyektől függő);
járműállomány;

telephely/telephelyek;
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő;
energia költségek;
munkaerővel összefüggő

költségek;

szolgáltató számviteli politikájában, önköltség számítási

szabályzatában

meghatározottak alkalmazása.
2. Bevétel, a bevétel összetétele

2.1.

Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által fizetendő viteldíj

2.2.

A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével a
felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra történő biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban előírtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.

3. Költség, költségösszetétel

A Szolgáltató viseli a V.1. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt mennyiségben
és minőségb en tört énő t eljesítésével összefüggésben felmerülő összes kö ltséget. Az
elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza .

25
4 . A Szolgáltatót megillető ellentételezés kiszámítása
A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a szerződés
időtartamáig előre szükséges. Az előlegre vonatkozó információkat a Szo lgáltató a 8. sz.
melléklet kitöltésével készítette el 2018. II. félévére, ill. készíti 2019. üzleti évre vonatkozóan
2019.01.31. napjáig.
4.1.
Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett bevétel,
valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége (finanszírozási hiány),
növelve 1 % nettó árbevétel arányos nyereség összegével.
4.2.

Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősül , ezen összeget

4.3.

szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra vonatkozó beszámoló azonban a valós és
tényleges adatok alapján számított ellentételezés összegét tartalmazza . A tényleges
ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen szerződésben hivatkozott
előírások alapján megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási időszak végét követő április 30.
napjáig.
A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre

vonatkozóan 2019.04.30. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.04.30. napjáig.
Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség 2019.12.31. napját
megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak vonatkozásában a szolgáltatási
kötelezettség megszűnését követő 90 napon (Szolgáltató kérésére lehetőleg 60 napon)
belül felek elszámolni kötelesek.
Az önkormányzat, mint megbízó a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett
ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre vonatkozó költségvetésébe.
A megbízó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben havonkénti
bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató számára átutalja .
A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban szereplő, auditált mérlegben
meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással tárgyévet követő olyan
időben, hogy a felek mérlegében a törvény alapján indokolt ellentételezés összege jogszerűen
szerepelhessen.
Megbízó ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek megfelelően
meghozza a működése által előírt döntési mechanizmus alapján szükséges döntéseket. Az
önkormányzat vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a szolgáltató pedig
vállalja, hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az indokolt ellentételezés összegét, a
különbséget a megbízó számára visszafizeti.

S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíth ető jogkövetkezm ények
5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
va lamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
fe ltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős változás
követ kezett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek következtében a
Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve bizonyíthatóan nőni

fognak. A felülvizsgálat

eredményéről,

Megbízó döntéséről Szolgáltatót a felülvizsgálati

kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
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5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a Megbízó
sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről Szolgáltatót
lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra jogosult.
Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben, üzletpolitikai célból
nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót megillető ellentételezés pénzügyi rendezése

6.1. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés aláírásáig az ismert mennyiségi és minőségi
kritériumok alapján nem tudtak megállapodni az ellentételezés összegéről. A szolgáltató
2018. II. félévére tervezett ellentételezés előleg összegét 72 396 OOO Ft/hó összegben
jelölte meg, a Megbízó az előleg összegeként 54 460 OOO Ft/hó összegű ellentételezés
előlegről határozott és ezen összeget folyósítja.
6.2. Megbízó az ellentételezés tervezett összegét 12 egyenlő részletben (havonta) köteles a
tárgyhónap 15. napig Szolgáltató részére átutalni azzal, hogy a preambulumban
hivatkozott megállapodás megkötéséig Megbízó 54.460.000,- Ft/hó ellentételezési
előleget utal át.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben fennálló
ellentételezési előlegfizetési, továbbá normatív támogatásra vonatkozó kötelezettségének az
arra irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a Szolgáltató
visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen meghatározott
összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E fizetésekre a
megállapítást követő 5 napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk. késedelmi kamat
számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető bankjával
azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a Megbízó e
kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
7.

7.1.

7.2.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások

A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen be kell mutatni
azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
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7.3.
7.4.

8.
8.1.

8.2.

jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része a
menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz., a helyi közlekedés díjait az S. sz.
melléklet tartalmazza .
A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a 2012.
évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani.

Számvitel, elszámolás
Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt ellentételezésre
válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az ellentételezés alapjául
szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a
szolgáltatási időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített
elszámolást vezetni, s arról évente, naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén
szolgáltatási időszakonként beszámolót, eredmény elszámolást készíteni, melyet
tájékoztató jelleggel tárgy évet követő év március 31. napjával, vagy naptári évnél
rövidebb szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon
belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási
időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról
naptári évenként, naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén szolgáltatási
időszakonként beszámolót, eredmény elszámolást készíteni, melyet tájékoztató jelleggel tárgy
évet követő év március 31. napjával, vagy naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén
a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak. A Megbízó
kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást követő lehetőség szerint - 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves munkatervére - érdemben
megtárgyalja és arról határozatot hoz (a Szolgáltatót megillető ellentételezés mértékéről) .
Amennyiben a Megbízó a beszámolóban foglaltakat vitatja, indokolással ellátott észrevételeit
megküldeni köteles . Felek akként kötelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév május hó 15.
napjáig elszámolásukat le tudják zárni.

A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és forrásokat,
bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint meghatározott számviteli
politikájában rögzített egységes, következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró
elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
8.3.

•

gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori lehetőségek
szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,

•

a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,

•

költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség szerint közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra,

amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett költségek aránya minél
alacsonyabb legyen.
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VI. Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő

jogok, kötelezettségek,

ellenőrzés

1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken túl
mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.

Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek

2.1. A Szolgáltató kötelezettségei :
2.1.1. A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket
szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a
megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel,

illetőleg

vonalhálózattal - feltünteti az

adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási

időket.

A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott

tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a „Megállóhely"

jelző

táblákat

elhelyezi és karbantartja .
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait

igénybevevők

számára biztosítani. A

menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább 15 nappal
megelőzően

a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben feltüntetett

járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön jogszabály előírásai
szerint -

szerződéskötési

kötelezettség terheli.

2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint
működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rend szeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendsze rezett formában nyilvántartani az utazóközönségtől, az intézményektől, a
gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a menetrendre, autóbuszközlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) be kezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
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érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése előtt
két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.

2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést.

Szolgáltató vállalja, hogy a

kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a célra
kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.

2.1.11. Szolgáltató

jogosult

a

menetrend

szerinti

személyszállításhoz

használt

gépjárműveit cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a közszolgáltatási
szerződésben

előírt

feltételeknek.

A

csere

során

figyelembe

veszi

a

közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes
élettartamára vetített, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek
beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított
energetikai és környezeti hatásokat. A járművek cseréjének szándékát a
Szolgáltató köteles annak eldöntését követő 15 napon belül Megbízó részére
bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a gépjárművek adatait, a
fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek bemutatását.

2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak
feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodjon az
adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.

2.1.13. Szolgáltató köteles a gépjárművek szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán
tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben
tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a Megbízóra külön nem
háríthat át. A szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás ezeket a tételeket
magában foglalja .

2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt

gépjárműveinek

típusát,

rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés megkötésével
egyidejűleg

Megbízóval közölni.

2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról
negyedéves tájékoztatást készít, és a negyedévet

követő

hónap végéig a Megbízónak

megküldi, papír alapon és elektronikus formában.
2.1.17. Szolgáltató 2019.01.31.napjáig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának
jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és
módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes
beszámolót készít, melyet papír alapon és elektronikus formában is megküld a
Megbízónak.
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2.1.18. Az előző pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő
minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett ki kell terjedni, ill. tarta lmaznia
kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt,
a férőhely-kilométer teljesítményt,
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként,
üzemeltett autóbuszok számát életkor és kilométer-telítettség megosztásban,
foglalkoztatottak számát,
késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
a menetrend teljesítésére, a végrehajtott és tervezett menetrendváltozásokra,
az utas-szállítás általános körülményeire,
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire,
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.
Az e l őzetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó menetrendés a díj megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat, szem előtt tartva, hogy egy
városrész se maradjon közforgalmú közlekedési kapcsolat nélkül, vagyis a szolgáltatási
követelményeken belül egy alapfokú ellátást, mint eljutási lehetőséget minden lakott
területen biztosítani szükséges.
A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített
beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges teljesítésről készített
beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi papír alapon és
elektronikus formában a közgyűlési előterjesztéshez.

2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgá ltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét javító
intézkedési - sze rződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.
3.

A forgalom lebonyolítása

3.1.

A

Szolgáltató

a

helyi

közforgalmú

közlekedésben

résztvevő

gépjárművek

forgalomban t artásával kapcsolatos jogsza bályokban előirt feltételeken túlmenően
az alábbiak szerint jár el:
a}

biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes külső
megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen,

b}

gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról,

c}

új

járművek

beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott

személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d}

törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek szinten
tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.)
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3.2.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,
hogy

a

jóváhagyott

menetrendben

időben,

meghatározott

útvonalon

és

menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
3.3.

A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
menetidő

a)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és

- szerint közlekedni,

b)

szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen mértékig
teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz, vagy a
menetidő

c)

módosítását kezdeményezi.

A szolgálati idő alatt:
figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges

menetrendszerű

időpontok

feltüntetésével

dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű

azonosítható legyen,

a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögz íti, külön
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok {közúti forgalmi zavarok, időjárás
stb.),

valamint

(gépkocsivezetők

a

Szolgáltató

mulasztására

visszavezethető

okok

késése stb.) szerint,

rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.
3.4.

Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak besze déséről és a díjfizetés ellenőrzéséről. Jogosult
és köteles az utasokat
bérlettel. Az

ellenőrizni,

ellenőrzés

hogy rendelkeznek-e érvényes menetjeggyel, vagy

módját a Szolgáltató határozza meg a jogszabályban

engedélyezett és szabályozott módon.
3.5.

Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan

ellenőrizni,

vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus

hogy a

külsővel

buszvezetők

munkára,

végezzék a feladatukat,

valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.)
rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megbízónak
köteles kérésre betekintést engedni.
3.6.

Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.

4.

A Megbízónak Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei

4.1.

A Megbízó feladatkörében keletkező, az utasforgalmat és a finanszírozás körülményeit
befolyásoló

információk alapján

szükség szerint

kezdeményezi

a menetrend

módosítását, annak előkészítését a Szolgáltatónál.
4.2.

A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató által
megküldött, a lakosságtól érkező közérdekű bejelentésekre (me lyre a Szolgáltató előzetes
észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a Szolgáltató részére 30 napon
belül megadja.

4.3.

Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevé kenység
bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adato k együttes
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számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak
teljesítését.
4.4.

A Megbízó az általa

jogszerűen

felhatalmazott

rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult
feladatok teljesítését.

Az

ellenőrzés

képviselői

ellenőrizni

alkalmával

vagy megbízottjai útján a Szolgáltató által vállalt

a Szolgáltató a tevékenység

teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az alábbi
témakörökben :
a}

a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,

b)

az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,

c)

a

járművek megjelenéséről,

tisztaságáról, a

járműveken

és a megállóhelyeken

alkalmazott utas-tájékoztatásról,
d)

járművek

állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a

megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a reklámtevékenységből származó bevétel
elszámolásáról.
4.5.

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében

együttműködik

a Szolgáltatóval, és

őt

a tevékenységében segíti. Ennek

keretében:
a)

átadja mindazokat a birtokában

lévő

információkat, amelyek a helyi közforgalmú

közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a Szolgáltató számára
jelentőséggel

b)

bírnak,

a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató szakembereit
bevonhatja,

c)

a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása során
a Szolgáltató véleményét kikérheti,

d)

együttműködik

a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a

kijelölt megállóhelyek kialakításáról, kiépíti a leszállófelületeket, autóbuszöblöket,
és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók kulturált felszereléséről,
e)

forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,

f)

gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított
önkormányzati

működési

támogatást (ellentételezés) az éves költségvetésében

előirányozza,

g)

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.

h)

kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,

i)

elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a várakozó
helyeket.
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4.6.

A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató
elősegíti

4.7.

szerződésszerű

teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését

a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.

Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki állapotának
javítására.

4.8.

Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati

lehetőség

igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.
S.

Ellenőrzés,

5.1.

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató működését a
szerződésben foglaltak vonatkozásában.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a szerződés
teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az ellenőrzés
tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki, esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.
Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő állapot
helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.
Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:
Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi kamatot
tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés előírásai
szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az elszámolás során
keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a megjelölt határidő
ellenére sem teljesíti megfelelően.

5.2.

5.3.

5.4.

S.S.

szankciók
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6.

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti együttműködés
1.
1.1.

1.2.
1.3.

A Közös Bizottság
Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések
tisztázására, a jelen szerződés esetleges módosításának előkészítésére, valamint a
menetrendi és tarifaváltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak kijelöléséről,
a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az ülések
előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését levezető
személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A Bizottság
ügyrendjét maga határozza meg.

VIII. Szerződés megszűnése, módosítása
Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára , valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.

1.
1.1.

A rendkívüli felmondás
Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban, 3
hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
a) a havi támogatási előleg határidőre történő meg nem fizetése, amely esetben
Szolgáltató jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani a Megbízó számlavezető
bankjához,
b) jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót

megillető

anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését) szolgáló
megszerzett megkapott céltámogatás írásbeli felszólítás ellenére történő visszatartása
vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes írásbeli
megállapodás nélkül,
e) a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás ellenére
történő elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a Szolgáltató

által
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kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést követően , amennyiben
testületi döntés szükséges, a

következő

testületi ülésen, amennyiben egyszemélyi

döntés szükséges, 30 napon belül nem hozza meg - és azok lehetetlenné teszik vagy
súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés
szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedését,
d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló ingatlanok
és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását felszólítás ellenére
sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak okától - és ezzel a
Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy a Szolgáltatónak
kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben nem
határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül - különösen
tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá Megbízónak a Szolgáltatót
nézve hátrányosan érintő határozatát követő 15 napon belül lefolytatott egyeztetés
sikertelensége .
f) a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó-érdemi közgyűlési határozattal
elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét követő 60 napon belül, és
ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli megállapodás.
A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.

1.1.2. a Szolgáltató részéről:
a) a közszolgáltatási szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy rész én a
menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából történő egyoldalú, végleges
vagy többszöri

időleges

megszüntetése, szüneteltetése,

b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés mellékletét
képező menetrendtől eltérően való folyamato s vagy többször ismétlődően történő
közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi üzemidő
csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi járatszám alatti teljesítés, a
vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli megváltoztatása, a kapacitás
visszatartása, illetve csökkentése,
e) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzesere jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett -

ismételten korlátozza,
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d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat,
juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek
megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az
erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen
elmarasztalják.

2. A szerződés megszűnése
Megszűnik

a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a hatály
lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A szerződés
megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással szembeni
tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő kiegyenlítési,
illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő elszámolásra vonatkozó
igényeit.
3. A szerződés módosítása, feltételei

3.1.

A

szerződést

szerződés

a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a

megkötését

követően

a

szerződéskötéskor

előre

nem

látható

ok

következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit
valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg - a
módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a

szerződés

módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés
kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés közös
megegyezéssel

történő

módosításának

lehetőségét,

és a

szerződést

a vonatkozó

jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös
megegyezéssel módosíthatják.
3.2.

A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével
kapcsolatos

előírást

tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok módosítása

automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a

szerződés

érintett előírásait . A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a
szerződés

változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a

jogszabályváltozások következményeként
3.3.

mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.

A szerződés a törvény és e szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható

fel.

4.
4.1.

Szerződés lejárta

A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
időszak záró napjával megszűnik . Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
előírtak szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.

ki az új
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4.2.

4.3

A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe a
Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként szere plő
előző szolgáltatót.
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy amennyiben
szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként előírja, hogy jelen
Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye, amennyiben ezen
rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi környezettel, illetve az
Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a versenyjogi jogszabályokra,
normákra.

IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CNG töltőállomás
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG töltőállomás
Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba adásakor egyidejűleg
átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és kivitelező közötti) műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai utasítások másolat.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult megváltoztatni
(kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező vizuális elemek), azon
marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a töltőállomás külső
megjelenését módosítani, a területeken városmarketing eszközöket elhelyezni (pl. EU
információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett helyen és
időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett
Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését CNG töltőállomás területére
biztosítja.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek
megkötni
a gyártó
által
feljogosított
szakcéggel
(GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia karbantartásáról
és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek szerint - a gyártó
által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató
kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből
következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.
Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
töltőállomás üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális kérdéskörrel
kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A garanciális
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1.5.

1.6.

igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális igényérvényesítés
során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a kivitelezésre vonatkozó
Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan
Megbízó honlapján elérhető.
Szolgáltató a CNG töltőállomásra vonatkozó épület/eszköz és felelősségbiztosításokat
köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli.
Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly módon lehet elvégeztetni,
hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap S. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre bocsátáskor
felek külön leltárívet vesznek fel.

2. CNG autóbuszok

2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő bejegyzése
megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó végzi és
egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek külön okiratot
állítanak ki.

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult megváltoztatni
(kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező vizuális elemek,
szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult
az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon városmarketing eszközöket
elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett helyen és
időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett
Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére biztosítja, vagy az adott
eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat köteles
betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és javításáról a gyártó
által meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz jogosultság megléte esetén saját
maga gondoskodik, különös figyelemmel a garanciális feltételek betartására. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét
nem megfelelően teljesíti, és ebből következően mulasztása az adott eszköz
garanciavesztésével jár.

2.4.

Szerződő

felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG autóbuszok
üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális kérdéskörrel
kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A garanciális
igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális igényérvényesítés
során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó Vállalkozási szerződés
másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan Megbízó honlapján
elérhető.
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2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény
esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján oly módon lehet
elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre bocsátáskor
felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
1. Az e

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi CLXXXIX.

tv.; a 2012. évi XLI . tv.; a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012. (Vll.30.) Korm.
rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az 1370/2007/EK
rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel szinkronban lévő, a
Szolgáltató belső szabályzatainak előírásai az irányadók.
2. A Felek által kötött közszolgáltatási szerződés jogszabályok előírásai figyelembevételével
nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan
kezelni.
3. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem
A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről a
másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályban foglaltak szerint.

Az alábbi mellékletek és függelékek a sz erződés elválaszthatatlan részét képezik:
Mellékletek:

1. Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

közigazgatási térképe,

vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke
3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend

4. Utazási feltételek
5. Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj

helyi

autóbuszjáratok
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6. Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
7. Szolgá ltató autóbuszos személyszállító engedélye
8. Pénzügyi ellentételezés számítása
9. Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:
1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai
Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
137/2018.(IX.06.} sz. határozatával elfogadott szerződés tervezet hatályon kívül helyezi, jelen
sze rző d ést a 204/2018. (Xll.20.} számú határozatával fogadta el, és egyben felhata lmazta a
polgármestert a szerződés aláírására. A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgá ltatás vonatkozásában irányadó.
Az MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.} AH sz. Alapítói Határozatával felhatalmazta a vezérigazgatót a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés aláírására.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

Miskolc, 2018.

„ •• „ „ „

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm szépen vendégeinknek megjelenését következő
napirendi pontunk.

2./ napirend: Előterjesztés a „Sóstó-Gyógyfürdők Zrt." és az OTP Bank Nyrt. kö zött létrejött
beruházási kölcsönszerződés módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi a Pénzügyi, valamint
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:{Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazat mellett javasolja a
határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm Nagy László elnök úr.
Nagy László:{Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr. A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag, 6 igen szavazattal fogadta el az előterjesztést.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrend i és Etikai Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen az előterjesztés az épülő 4* -os hotellel
kapcsolatos korábbi szerződés szükséges módosítását tartalmazza . Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, 2 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
205/2018. (XII. 20.) számú
határozata
A "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. és az OTP Bank Nyrt. között létrejött beruházási
kölcsönszerződés módosításáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a 265/2017. (Xl.30.) számú határozat alapján a
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-nek, mint hitelfelvevőnek az OTP Bank Nyrt. vel kötött 1-1-17-4400-

0336-6 számú kölcsönszerződésének módosítását.
Utasítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pályázatok és
projektmenedzsment referatúra vezetőjét, hogy a Támogató Szervezet felé a módosított
dokumentumokat nyújtsa be .
Felelős : Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője
Határidő : 2018. december 28.

Melléklet a 205/2018.(Xll .20.) számú határozathoz

a fenti

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
azonosítóval rendelkező

szerződés

kölcsönszerződéshez

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: a) egyrészről az OTP Bank Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon ; képviselik: Dankó Péter KBC
vezető és Székely-Szabó Szilvia KBC vezető-helyettes ; kapcsolattartó: Északkeletmagyarországi Régió Nyíregyházi Fiók, amelynek címe: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi
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u. 1.; Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 49.; egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a
alkalmazásában : a Bank) , másrészről

Szerződésmódosítás

"Sóstó-Gyógyfürdők"

a vállalkozás teljes neve:

Fejlesztő

Szolgáltató és

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság
" Sóstó-Gyóqyfürdők" Zrt.
4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő ,
Szódaház u. 18.
11256779-2-15
15-10-040189
4431
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő,
Szódaház u. 18.
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

a vállalkozás rövidített neve:
székhelye:
adószáma:
céqjegyzékszáma:
levelezési cím:
képviseli(k) (név, beosztás):
kapcsolattartó:

(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: az Ügyféf) (a Bank és az Ügyfél a
Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: a Felek) között jött létre
Nyíregyházán , 2018. december „ „. napján, a következő feltételekkel :
1. PREAMBULUM
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

A Bank és az Ügyfél között 2017. december 19. napján 1-1-17-4400-0336-6
számon kölcsönszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában:
Kölcsönszerződés) jött létre, amely alapján a Bank a Kölcsönszerződésben
meghatározott feltételekkel 900.000.000,- HUF, azaz Kilencszázmillió forint
összegű beruházási típusú éven túli lejáratú kölcsön(öke)t nyújt az Ügyfél
részére .

1.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA
a)

A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződés
módosításait tartalmazza, és a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan
részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a
Kölcsönszerződéssel együtt érvényes.

b)

Amennyiben a Szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik, akkor
a
Szerződésmódosításban
alkalmazott
fogalmak
a
Kölcsönszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

e)

A

Szerződésmódosítással

Kölcsönszerződés

nem
érintett
változatlanul hatályos.

részekben

a
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II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1.3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 1.3. „A KÖLCSÖN RENDELKEZÉSRE TARTÁSA" pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1.3.
A Bank a kölcsönt az alábbiak szerint (az első és az utolsó napot is beleértve) tartja
az Ügyfél rendelkezésére (a Szerződés alkalmazásában: Rendelkezésre Tartási
Időszak)

Kezdete:

szerződéskötéstől

Vége: 2018.12.28.
Rendelkezésre tartott összeg: 900 OOO OOO HUF"

2.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2.1. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 2.1. „A KÖLCSÖN KAMATA" d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.1.
d)

„A Kölcsön változó kamatozású. Az éves Kamatláb az alábbiakból
össze:

tevődik

i) Kamatbázis, melynek kamatperiódusa: három hónap (a Szerződés
alkalmazásában: Kamatbázis Periódus), típusa: BUBOR.
ii) Kamatfelár, melynek mértéke: 1, 05 %.
Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.
A Szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest lnterbank Offered Rate, amely a
mindenkori Kamatbázis Periódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves
százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Kamatlábjegyzési
Napon budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR
képernyőjén. A Reuters szolgáltatás megszűnése vagy szünetelése esetén a Bank
által meghatározott Alternatív Kamatbázist jelenti."

3.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 3.1. „A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.1
a) Az. Ügyfél a Kölcsönt legkésőbb 2028. december 31. napján (a Szerződés
alkalmazásában: Lejárat Napja) köteles a Banknak visszafizetni. Ha a Lejárat Napja
nem banki nap, akkor a Lejárat Napja az ezt követő banki nap. Az. Ügyfél a Kölcsönt

2019. július 31 . napjától 2019. december 31 . napjáig 15.000.000 Ft, 2020. január 31 .
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napjától 2028. december 31. napjáig minden hónap utolsó banki munkanap. napján
esedékessé váló 7 500 OOO HUF részletekben köteles a Banknak törleszteni."
4. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 4.1. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Kölcsönszerződés 4.1. „FOL YÓSÍTÁSI FELTÉTELEK" pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,4.1
A Bank a Kölcsönt azt követően folyós ítja az Ügyfél részére, amikor a következő
együttes feltételek (a Szerződés alkalmazásában: Folyósítási Feltételek)
maradéktalanul teljesültek:

a)

Standard Folyósítási Feltételek:

i) a Felek a Szerződést cégszerűen , illetve cégnek nem minősülő Ügyfél esetén
a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn (a Szerződés
alkalmazásában a cégszerű és az egyéb jogszabályoknak megfelelő aláírás:
megfelelően aláírt), kölcsönös aláírásukkal látták el és az így aláírt eredeti
Szerződést a Bank kézhez kapta ;
ii) a Bank legkésőbb a folyósítás napját (a Szerződés alkalmazásában:
Folyósítás Napja) megelőző második banki nap 12 óráig kézhez kapja a
Szerződés 2. számú mellékletét képező LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ minta alapján
elkészített, az Ügyfél által megfelelően aláírt és kitöltött, visszavonhatatlan lehívási
értesítő eredeti példányát (a Szerződés alkalmazásában: Lehívási Értesítő);
iii) a Folyósítás Napja a Rendelkezésre Tartási

Időszakon

belülre esik;

valamint a Biztosítéki Okirat(ok) Felek által megfelelően aláírt,
okiratba foglalt eredeti példányát a Bank, általa elfogadható formában
és tartalommal , kézhez kapta azzal , hogy a közjegyzői okiratba foglalás költségét
Ügyfél köteles viselni;
iv) a

Szerződés ,

közjegyzői

v) a Szerződés 12.2 pontja által megkövetelt, a más pénzforgalmi szolgáltatóknál
vezetett alábbi fizetési számlákra vonatkozó , a számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató által záradékolt eredeti felhatalmazó leveleket a Bank, általa
elfogadható formában és tartalommal kézhez kapta:
MKB Bank Zrt. pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 10300002-2700208100003285 számú fizetési számla
vi) a Szerződés 11 .8. és 11 .12. pontjaihoz kapcsolódó Tulajdonosi
kötelezettségvállalásról szóló szerződés megfelelően aláírt eredeti példányát a
Bank, az általa elfogadható formában és tartalommal kézhez kapta.

b)

További (Egyedi) Folyósítási feltételek:

i) Lehívó levél benyújtása.
ii) A hitel folyós ítása Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára történik,
amelyen az összeg zárolásra kerül.
iii) Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
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Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Kölcsönt egy részletben folyósítja. A folyósítást
követően - melynek teljesítéséhez a Standard Folyósítási Feltételek és a További (Egyedi)
Folyósítási Feltételek együttes, maradéktalan teljesülése szükséges - az elkülönített
számlára kifolyósított és zárolásra került összeg felhasználásra akkor kerülhet sor, amikor a
következő együttes feltételek maradéktalanul teljesültek:

i) a Standard Folyósítási Feltételek maradéktalanul teljesültek a kifolyósított és zárolásra
került összeg felhasználásának időpontjában is, ideértve azt is, hogy a kifolyósított és zárolt
összeg felhasználásának időpontját megelőző első banki nap 12 óráig benyújtandó, az
ügyfél által megfelelően aláírt és az aktuális folyósítási igény szerint kitöltött,
visszavonhatatlan Lehívási Értesítő eredeti példánya Bank számára rendelkezésre áll.
ii) A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára kifolyósított és zárolásra került
összeg felhasználásának feltételei :
- Lehívó levél benyújtása
- A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. benyújtja az Önkormányzattól kapott előlegbekérőt
vagy előlegszámlát , amely tartalmazza , hogy mekkora összeget kell átadni az
Önkormányzatnak. A pénz átadása csak az Önkormányzat ezen projekt
lebonyolításra megnyitott elkülönített számlára történhet, átutalási megbízás
benyújtásával egyidejűleg .
- A hitel felhasználására a projekttel kapcsolatosan az Önkormányzat nevére
kiállított, teljesítési igazolás vagy műszaki ellenőr által igazolt számlák nettó
összege erejéig történik. A számlákhoz vállalkozói szerződés megléte szükséges.
ÁFA-s számla esetén az ÁFA összegének a Bank által elfogadható módon
rendelkezésre kell állnia az Önkormányzat számláján
Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
- A banki belső és külső adatbázisokban (Központi Hitelnyilvántartó rendszer,
OPTEN) történő ellenőrzés során negatív információ nem áll fenn .
-

Negatív információnak minősül :
- kötelezettségek esetében késedelem, felmondás,

- az ügyféllel szemben csőd , felszámolás, végelszámolás, végrehajtási eljárás
megindítása, illetve az ügyfél ilyen eljárás (ok) alatt áll
- fizetési számlák esetében számlatartozás, sorban állás
- előző évi negatív saját tőke , vagy az utolsó két év adózott eredménye negatív
- a Biztosítékok igazoltan, érvényes és érvényesíthető módon a Bank
rendelkezésére állnak;
- a Bank zálogjogának és elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetése
a fedezetként elfogadott Nyíregyháza 15086, 15088, 15089, 15085, 15082,
15087/3, 15157/4, 15181/4, 15181 /5, hrsz-ú ingatlanokra a hitel és járulékai erejéig
legalább széljegyként
- az Ügyfél kérésére (zálogkötelezetti nyilatkozat) a biztosító záradékolta a
biztosítási kötvényt (kivéve a 15089 hrsz-ú és 15181/15 hrsz-ú ingatlan) illetve
visszaigazolta annak tudomásul vételét, hogy a biztosított vagyontárgy hitel
fedezetéül szolgál. Az Ügyfél nyilatkozatban előzetesen feljogosítja a Bankot arra ,
hogy tájékoztatást kérjen a biztosítótól a biztosítási titoknak minősülő adatok
vonatkozásában .
- a követelésen alapított zálogszerződés alapján a Bank zálogjogának
bejegyeztetése a Hitelbiztosítéki Nyilvántartó rendszerbe a hitel és járulékai erejéig
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat visszaigazolása .
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- biztosítási díjfizetés igazolása
- ÁFA visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat benyújtása
- Rendelkezésre áll a támogató hatósággal megkötött Támogatási szerződés
esetleges módosítása(i) , mely alapján a jóváhagyott támogatás és a hitel összege
megfelelő fedezetet biztosít a projekt tényleges, vállalkozói szerződésekkel
alátámasztott nettó költségeire
Rendelkezésre áll az Ügyfél elkülönített és zárolt számláján a hitel 3 havi
adósságszolgálatra fedezetet biztosító összeg
- A Műszaki ellenőr által elfogadott költségvetés, műszaki , pénzügyi ütemterv
benyújtása.
- A projektre vonatkozóan az Ügyfél által készített költségvetés és időbeni
ütemezés benyújtása
- Az. építkezéshez szükséges engedélyek benyújtása
- A Bank számára elfogadható módon történő igazolása, hogy a teljes körű
biztosítás (többek között építési és szerelési biztosítás és tervezői
felelősségbiztosítás) megkötésre került és a biztosítási díj megfizetésre került
- A folyósítási feltételként benyújtott dokumentumok megismerését követően a
Bank jogosult további dokumentumokat bekérni és folyósítási feltételeket
meghatározni
Szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalása"

5. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 5.2. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 5.2. „EGYÉB KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK" pontja
a következő alpontokkal egészül ki :

„p) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szálloda felújítási céltartalék
alap számla tartalmáról és az azon történő pénzmozgásokról évente a Bank
részére az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg tájékoztatást nyújt
q) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás lezárását követően
a Társberuházói megállapodás szerint a "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. és a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat között a beruházással
kapcsolatban keletkezett pénzügyi elszámolást annak rendelkezésre állását
követő 3 napon belül a Bank részére benyújtja."

6. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 6. BIZTOSÍTÉKOK PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A

Kölcsönszerződés

6.3. a pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a)
A Bankot 900 OOO OOO HUF és járulékai, azaz a Tartozás valamennyi elemének
összege erejéig jelzálogjog, e jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési
tilalom illeti meg az alábbi ingatlanokon:
Az.
Az.
Az.
Az.

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa :
Tulajdoni hányad:

kivett strandfürdő
Nyíregyháza, belterület 15082 hrsz.
15082 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az. ingatlan megnevezése:

kivett víztorony
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Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

Nyíregyháza, belterület 15085 hrsz.
15085 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Tulajdon i hányad:

1 /1

Az
Az
Az
Az

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett fürdő
Nyíregyháza, belterület 15086 hrsz.
15086 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad :

kivett parkfürdő
Nyíregyháza, belterület 15087/3 hrsz.
15087/3 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Az
Az
Az
Az

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett szálloda, műemlék
Nyíregyháza, belterület 15088 hrsz.
15088 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az
Az
Az
Az

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett parkfürdő és csatorna, pool-bár
4400 Nyíregyháza, Berenát utca 1.
15157/4 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:

kivett beépítetlen terület
Nyíregyháza, belterület 15181/4
15181/4 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Az
Az
Az
Az

Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad :

1/1

1/1

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési
tilalom érvényesíthető módon való rendelkezésre állását az alábbi
dokumentumok teljes köre igazolja (minden egyes jelzálogjog tekintetében):
i)
a jelzálogjog Bank javára történő bejegyzését és az elidegenítési és
terhelési tilalom feljegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat
eredeti példánya;
ii)
az ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás meglétét bizonyító eredeti
kötvény;
iii)
az ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás érvényes fennállását bizonyító,
legutolsó díjfizetés teljesítését tanúsító eredeti bizonylat.
A
Bank
jelzálogjogának/elidegenítési
és
terhelési
tilalmának
bejegyeztetésével/feljegyzésével és töröltetésével kapcsolatos költségek,
illetékek, díjak az Ügyfelet terhelik.
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A Bankot 900 OOO OOO HUF és járulékai, azaz a Tartozás valamennyi elemének
összege erejéig jelzálogjog, e jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési
tilalom illeti meg az alábbi ingatlanokon:
Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett közpark, műemlék
Nyíregyháza, belterület 15089 hrsz.
15089 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett sétány
Nyíregyháza, belterület 15181/5 hrsz.
15181 /5 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/ 1

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési
tilalom érvényesíthető módon való rendelkezésre állását a jelzálogjog( ok) Bank
javára történő bejegyzését és az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzését
tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat(ok) eredeti példánya(i) igazolűák
minden egyes jelzálogjog tekintetében).
A Bank jelzálogjogának/elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetésével/
feljegyzésével és töröltetésével kapcsolatos költségek, illetékek, díjak az
Ügyfelet terhelik."

Ill. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK

1.1.

A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA
A jelen Szerződésmódosítás aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank eddigi
szerződésszerűnek
elfogadja,
és
elismeri,
hogy
a
teljesítését
Kölcsönszerződés alapján a Banknak a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig
folyósított Kölcsönökkel tartozik a Kölcsönszerződésben meghatározott
feltételekkel .

1.2.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI
A jelen

Szerződésmódosítás

Szerződésmódosítást
Szerződésmódosítást

2.

azt

követően

lép hatályba, amikor a Felek a
aláírták, és az így aláírt eredeti
a Bank kézhez kapta .
megfelelően

A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE

A Felek a Szerződésmódosítást , ideértve a Kölcsönszerződés és a Biztosítéki
Okiratokat, az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések

egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését

követően ,

mint az

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.
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mindegyike) megerősítik és kijelentik, hogy
megfelelő képviseleti joggal rendelkeznek a jelen Szerződésmódosítás
aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti
joguk nem esik korlátozás alá , nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve,
vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
Felek

képviselői (képviselőinek

Mellékletek:
1. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. Jelzálogszerződés (ingatlan) 1. sz.
módosítás
2. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. Követelésen alapított jelzálogszerződés
1. sz. módosítás
3. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. óvadéki szerződés fizetési
számlakövetelés 1. sz. módosítás

Szerződés

OTP Bank Nyrt.

Előadó :

sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

JELZÁLOGSZERZŐDÉS
(in~atlan) .
1. sz. MODOSITASA

amely létrejött egyrészről az
OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon ; statisztikai számjel:
10537914-6419-114-01 , adószám :
10537914-4-44,
kapcsolattartó:
Északkeletmagyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím : 4401
Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a
továbbiakban: Bank), másrészről a

„Sóstó-Gyógyfürdők"

Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő , Szódaház u.
18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189
cégjegyzékszámon ; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15,
képviseletében Dr. Podlovics Roland vezérigazgató), mint zálogkötelezett (a továbbiakban:
Zálogkötelezett - továbbiakban együttesen: Felek} között a 2017. december 19-én létrejött,
jelenleg is érvényes fenti számú Jelzálogszerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen
és napon, az alábbi feltételekkel :
1. A

Jelzálogszerződés

1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:

„ 1.)

2017. december 19. napján a Bank és a
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

„ Sóstó-Gyógyfürdők"

Zrt. (székhely: 4431

Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi
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Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 112567799604-114-15, adószám: 11256779-2-15), mint Ügyfél (a továbbiakban: Adós) között 2018.
december01. napján módosított, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) jött létre a következő feltételek mellett:
Kölcsönszerződés

Szerződés

megnevezése:
száma:
Követelés összege:
Szerződés

1-1-17-4400-0336-6
900. OOO.OOO,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:
3 havi BUBOR + 1,05%
nem kerül felszámításra
évi0, 15%
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
ügyleti kamat + dijhirdetmény szerint

Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteldíj után:

A követelés felmondással is lejárttá

tehető. "

2. A Jelzálogszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.

A Jelzálogszerződés jelen 1. számú módosítása a Jelzálogszerződéssel együtt érvényes az
1-1-17-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékleteként.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Szerződés

OTP Bank Nyrt.

Előadó :

sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

Követelésen alapított jelzálogszerződés
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről az
OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon ; statisztikai számjel:
10537914-6419-114-01 ,
adószám:
10537914-4-44,
kapcsolattartó:
Északkeletmagyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím: 4401
Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a
továbbiakban: Bank), másrészről a
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt.

(székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő , Szódaház u.
18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189
cégjegyzékszámon ; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15,
képviseletében : Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) , mint zálogkötelezett (a továbbiakban:
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Zálogkötelezett - együttesen: Felek) között a 2017. december 19-én létrejött, jelenleg is
érvényes fenti számú Jelzálogszerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:

1. A

Jelzálogszerződés

1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:

111.)
2017. december 19. napján a Bank és a „ Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431
Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi
Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 112567799604-114-15, adószám: 11256779-2-15), mint Ügyfél (a továbbiakban: Adós) között 2018.
december 01 . napján módosított, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) jött létre a következő feltételek mellett:
Szerződés

Kölcsönszerződés

Szerződés

1-1-17-4400-0336-6
900.OOO.OOO,- Ft

megnevezése:
száma:
Követelés összege (tőke) :

Járulékok, költségek elnevezése, mértéke:
Ügyleti kamat:
3 havi BUBOR +1,05%/év
Kezelési költség:
nem kerül felszámításra
évi 0, 15%
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteldíj után:
mindenkori ügyleti kamatláb + dijhirdetmény szerint
A követelés felmondással is lejárttá

tehető."

2. A Jelzálogszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.

A Jelzálogszerződés jelen 1. számú módosítása a Jelzálogszerződéssel együtt érvényes az
1-1-17-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékleteként.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Szerződés

OTP Bank Nyrt.

Előadó :

sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
FIEZETÉSI SZÁMLA KÖVETELÉS
1.

amely létrejött egyrészről az

sz.

MÓDOSÍTÁSA
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OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel:
10537914-6419-114-01 , adószám:
10537914-4-44,
kapcsolattartó:
Északkeletmagyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím : 4401
Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a
továbbiakban : Bank}, másrészről a
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt (székhely: 4431 Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdő , Szódaház u. 18,
nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189
cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15)
képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató (a továbbiakban : óvadékot nyújtó továbbiakban együttesen: Felek), között a 2017. december 19-én létrejött, jelenleg is
érvényes óvadéki szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételekkel:

1. Az Óvadéki szerződés 1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„ 1.)
2017. december 19. napján a Bank és „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431 NyíregyházaSóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15,
adószám: 11256779-2-15), mint Ügyfél (továbbiakban: Adós) között 2018. december 01.
napján módosított, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
jött létre a következő feltételek mellett:
Szerződés

megnevezése:
száma:
Követelés összege:
Szerződés

Kölcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900. OOO. OOO,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:
3 havi BUBOR +1,05%/év
Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb dij:
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteldij után:

nem kerül felszámításra
évi 0, 15%
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
mindenkori ügyleti kamatláb +
dijhirdetmény szerint

A követelés felmondással is lejárttá

tehető.

Az óvadéki szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.
A jelen 1. számú szerződésmódosítás az óvadéki szerződéssel együtt érvényes, és
az továbbra is az 1-1-17-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester)

Következő

napirendi pontunk a szokásos tájékoztató .

53
3./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Kérem az erről készült kisfilm indítását.

Összefoglaló kisfilm:
November 30-án „Aktív idősödés, nemzedékek új szerepben" címmel rendezték meg a Xl. Nyíregyházi
Gerontológiai Napokat és Nemzetközi Konferenciát a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
Ugyanezen a napon nyílt meg Ladányi Attiláné nyíregyházi foltvarró kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központban, ahol a látogatók megtekinthették azt az Őszi tájkép című alkotást is, amely bekerült a
magyarországi rekordok közé. A megnyitón dr. Ulrich Attila alpolgármester is köszöntötte az alkotót.
December l -jén sok-sok nyíregyházi család választotta a sportot, és látogatott el a Városi Stadionba az
OTP Bank Mikulás-futásra.
Ugyanezen a napon rendezte meg a hagyományos 100 Ft-os napot a Nyíregyházi Állatpark. A népszerű
programon összegyűjtött adományokat az Állatpark családsegítő szervezetek közreműködésével
juttatja el a rászorulóknak.
December l-jén tudományos ülést tartottak a kórház Urológiai Osztályának 50 éves jubileuma
alka lmából a Hotel Pangeában, ugyanezen a napon egy emléktáblát is felavattak az osztály egykori
főorvosa, városunk díszpo lgára, dr. Mohácsi László professzor tiszteletére a Jósa Andrá s Kórházban.
December l -jén több helyszínen zajlott a Jósa András Múzeum Napja rende zvény. A városháza
dísztermében többek között Dr. Kovács Ferenc polgármester és Krucsainé Herter Anikó helyettes
államtit kár is köszöntötte a meghívott vendégeket, valamint az immár 150 éves múzeum munkatársait.
December 2-á n a Váci Mihály Kulturális Központban rendezték meg a LIKE 4 gálát, ahol a díjazottak
ismételten megmutathatták tehetségüket és tudá sukat.
December 2-án, advent első vasárnapján, Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepélyesen felkapcsolta
a belváros díszvilágítását, hivatalosan is megnyitva ezzel a Nyíregyházi Advent karácsonyi forgatagát.
Egyúttal a hagyományokhoz híven emléklapot adott át a Város Karácsonyfáját felajánló nyíregyházi
családnak. A város adventi koszorúján is fellobbant az első gyertya lángja .
Nyíregyházán az adventi időszakban számos program és szórakozási lehetőség várja/várta az
A hét hat napján színpadi programokkal, vasárnaponként sztárvendégekkel, minden
csütörtökön frissen sült lapcsánkával kedveskedik az önkormányzat a forgatagban sétálóknak.
érdeklődőket.

December 3-án Dr. Kovács Ferenc polgármester és Joó László a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója
projektzáró rendezvényen adták át az „É pületenergetikai korszerűsítés a Ny írtávhő Kft.-nél" című
pá lyázat során megújult és korszerűsödött három, a cég működése szempontjából kiemelt fontosságú
épületet.
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December 4-én Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy november 30 december 22. között 21 214 hatvanöt év feletti nyíregyházi nyugdíjas veheti át az önkormányzat által
postai úton küldött karácsonyi ajándékcsomagot.
Ugyanezen a napon a Pangea Hotelben megrendezett sajtótájékoztatón jelentette be Dr. Kovács
Ferenc polgármester, hogy a Szallas.hu díjátadó ünnepségén idén három turisztikai elismerést is
kiérdemelt Nyíregyháza:
az Aquarius Élmény- és Parkfürdő lett az Év Turisztikai Attrakciója,
az Év Szállása különdíját a Pangea Hotel kapta,
és a népszerűségi díj 1. helyét érdemelte ki panzió, apartman, vendégház kategóriában a Deluxe
Apartman.
December 4-én a Hotel Koronában rendezték meg az idei TOP100 kiadványt bemutató gazdasági
fórumot. A 2018-as év Gazdasági Díját Böszörményi Attila, az Eissmann Automotive Hungaria Kft.
ügyvezetője kapta.
2018-ban hat óvoda korszerűsödött Nyíregyházán, a „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című projekt keretében . A felújított
óvodákat december S-én Dr. Kovács Ferenc polgármester és Dr. Beneda Attila, az EMMI
család politikáért felelős helyettes államtitkára adta át ünnepélyes keretek között a Búzaszem Nyugati
Óvoda Székhelyintézményében.
Új, modern tornaszobában mozoghatnak a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály
Tagintézményének tanulói. A Nyíregyházi Tankerületi Központ saját költségvetéséből hozta létre az új
tornatermet, amelyet december 6-án ünnepélyes keretek között adtak át.
A Szent Miklós-székesegyház hagyományos búcsúi ünnepe, kiegészülve Szent Miklós udvarával
december 8-án várta az érdeklődőket. Városunk főterén köszöntőt mondott dr. Kovács Ferenc
polgármester és Szocska A. Ábel, a Görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.
December 10-én tartotta meg évzáró ülését az ldősügyi Tanács.
December 10-én intézménycsoportonként 25-30 óvodás érkezett a Kossuth térre, hogy saját készítésű
díszekkel öltöztessék fel a Nyíregyházi Advent karácsonyi forgatagának Kis karácsony sétányát. A
Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület felajánlásának köszönhetően adventet követően a kis fenyőket
az óvodások saját intézményük udvarán ültethetik majd el.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy pályázat keretében újított fel hat tantermet és a mosdókat a
Bárczi Gusztáv Általános Iskolában.
Idén ősszel nagyszabású fásítási program vette kezdetét Nyíregyházán. Ennek keretében az
önkormányzat megbízásából 57 db túlkoros fát és 41 db cserjét ültettek el a Honvéd utcában.
December 11-én Dr. Kovács Ferenc polgármester Sigmond Sándor városi főkertész kíséretében
helyszíni szemlét tartott a fasor ültetésénél.
Befejeződött a Borbányai köztemető ravatalozójának felújítása. A megszépült épületet Dr. Kovács
Ferenc polgármester, Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, és Pénzes Tibor, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője december 11-én adták át.
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A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy pályázat keretében újította fel a Zrínyi Ilona Gimnázium
kollégiumának 4. emeletét.
A hagyományokhoz hűen karácsonyi ünnepséggel zárta az évet a Nyíregyháza Spartacus- Bozsik
Akadémia. December 11-én 330 gyermek, edzőik, meghívott vendégek és szülők töltötték meg a
Continental Arénát, ahol díjazták az év legjobb utánpótlás futballistáit.
December 13-án dr. Kovács Ferenc polgármester és Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő
sajtótájékoztató keretében adták át az újonnan épült Sóstóhegyi úti kerékpárutat. A mintegy 1 km
hosszú új kerékpárút egy projekt keretében épülhetett meg, melynek részeként 7 földútból épült új
aszfaltos, vagy térköves út Nyíregyházán, 12 utcában, illetve útszakaszon valósult meg teljes útfelújítás,
14 utcát érintve újultak meg járdaszakaszok, valamint 3 km hosszan újult meg a Pazonyi úti kerékpárút.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ karácsonyi adománygyűjtő akciójának eredményeként
100 fő nehéz sorsú gyermeket ajándékoztak meg karácsonyi ünnepség keretében.
Váci Mihály születésének 94. évfordulója alkalmából több helyszínen volt megemlékezés városunkban
december 14-én.
A Nyíregyháza Spartacus Torna Club szakága magántőkéből megvalósult új tornacsarnokot vehetett
birtokba a Tiszavasvári úton. Az ünnepélyes teremavatáson dr. Kovács Ferenc polgármester is részt
vett, aki Révész Bálint tulajdonossal avatta fel a modern csarnokot.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy pályázat keretében újította fel a Nyíregyházi
Szakgimnázium Szabolcs utcai telephelyét.

Művészeti

Az önkormányzat december 14-én rendezte meg a hagyományos Városi Karácsonyi Koncertet, mely
alkalomból megtelt a Római Katolikus Társszékesegyház. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a
Cantemus Vegyeskar hangversenye előtt dr. Kovács Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy pályázat keretében valósította meg az Arany János Gimnázium
és Általános Iskola Kollégiumának infrastrukturális fejlesztését. December 15-én a Szőlőskerti Angol
Kéttannyelvű iskolában megrendezett projekt-átadó ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester vett
részt az önkormányzat nevében .
A „ Mozdulj Nyíregyháza!" ingyenes mozgásprogram idén már az 5., jubileumi évét zárta. Az
önkormányzat a - programsorozat keretében - december 16-án Fittkarácsony programra várta a
nyíregyháziakat, ahol Béres Alexandrával tornázhattak.
A „ Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című projekt keretében
befejeződött három nyíregyházi bölcsőde - a Micimackó, az Aprajafalva és az Őzike bölcsőde korszerűsítése, egy negyedikben, a Napsugár bölcsődében eszközbeszerzés valósult meg. December
17-én Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért alpolgármester és a bölcsődevezetők egy
projektzáró sajtótájékoztató keretében ismertették a korszerűsítés részleteit.
December 18-án Dr. Kovács Ferenc polgármester és Olt Boglárka, a Generali a Biztonságért Alapítvány
képviselője átadták a Korányi Frigyes utcán megvalósult SafeCross okos zebrát. Az új
közlekedésbiztonsági rendszer villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn
éppen áthaladó gyalogosokra.
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A Rászor uló Hallgatókért Közalapítvány a Kuratórium döntése alapján 41 hallgató részére, felsőfokú
tanulmányaik folytatásához támogatást ítélt meg. A pályázók által elnyert támogatást december 18-án
Jászai Menyhért alpolgármester és a kuratórium tagjai adták át.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az elmúlt évek tevékenysége kapcsán és hivatkozva a
területén végzett kiemelkedő tevékenységére, együttműködésére, miniszteri
elismerésben részesítette Tamás Attilát a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetőjét 2018. december 12-én, Budapesten a Belügyminisztérium márvány termében.
bűnmege l őzés

December 19-én Dr. Kovács Ferenc polgármester és Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselő
személyesen adták át a Homokvár óvoda óvodásainak azt a sportszercsomagot, amelyet
önkormányzati forrásból szerezhettek be az óvodák. A sportcélú feladatokon év végére megmaradt
összeget 2015-től minden évben az óvodák fordíthatják sporteszköz vásárlásra. Idén összesen 4 millió
Ft-ot költhetett ilyen célra 35 nyíregyházi óvoda.

Az elte lt időszakban városunk két szépkorú polgárát köszönthettük születésnapján:
Aranyász Mihály, és dr. Haraszti Béláné 90. születésnapja alkalmából vehette át Magyarország
Kormánya, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját. További jó
egészségben töltött szép éveket kívánunk mindkettőjüknek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés. A tájékoztatóhoz szóbeli
kiegészítésem most nincs. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz? Hozzászólni
kíván-e valaki? Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A tegnapi nap folyamán tüntetés
zaj lott Nyíregyházán az ellenzéki pártok részvételével. A sürgősségi indítványom is a tüntetésen
elhangzott 5 követelési ponttal volt kapcsolatos. Az indítványt a polgármester úr nem vetette
napirendre, illetve a fideszes képviselők nem támogatták a napirendre vételét. Ezért szeretném nagyon
gyorsan ezt az 5 pontot elmondani. Első pont a rabszolgatörvény azonnali visszavonása. A magyar
do lgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan. A szabálytalanul
elfogadott rabszolgatörvény vonják vissza. Második pont: kevesebb rend ő ri túlórát, egy rendőrt se
kötelezzenek többre mint az európai uniós maximum. Tartsa be a kormány a saját törvényeit értük is
tüntetünk. Három: Független Bíróságokkal állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét. Nem
kérünk a FIDESZ által irányított bírókból. Négy: Európai Ügyészséget. Ha egy kormány nem csatlakozik
az európai ügyészséghez az felér egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat
büntetlenül. Öt: független közmédiát. Nem akarunk több pártállami propaganda híradót látni,
követeljük a sajtószabadság helyre állítását. A hír hamisító Papp Dániel azonnali leváltását. Nagyon
sajnálom, hogy a 2018. januári közgyűléshez hasonlóan, a kvóta ügyben hozott határozathoz
hasonlóan, a nyíregyházi közgyű lés ugyanúgy nem hozott egy határozatot azzal kapcsolatban, hogy ezt
az 5 pontot támogatja Nyíregyháza városvezetése, Nyíregyhá za közgyűlése, és a kormányhoz
határozat ban nem fordult Polgármester úr illetve a közgyűlés, hogy a kormány tegyen meg minél
többet és minél hamarabb annak érdekében, hogy az utcán lévő tüntetők, a magyar dolgozók
követe léseit a kormány mihamarabb teljesítse. Köszönöm szépen.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő úr itt a közgyűlésen, lehet, hogy
ö nnek újat mondok Nyíregyháza Megyei Jogú Város fontos ügyeivel foglalkozunk. Nem politikai pártok
akcióival. Természetesen a pártszékházukban, különböző eseményeken ennek hangot adhatnak, de itt
most ez nem tartozott se a két közgyűlés közti eseményekhez, sem a közgyűlés hatáskörébe. Vassné
Harman Gyöngyi képviselő asszonyé a szó.
Vassné Harman Gyöngyi :(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés. Én a két közgyűlés között történt eseményekhez és igazából a bemutatott kisfilmhez
szeretnék
kapcsolódni.
Szeretném
átadni
Nyíregyháza
város
óvodáiban
dolgozó
óvodapedagógusoknak a köszöntetét. A filmben is láttunk több riportot is az óvodákról és külön
szeretnénk megköszönni azt a sportszer támogatást, amit már a 4. évben kaptunk. Az idén még
magasabb összeggel 4 millió forinttal összóvodai szinten. Minden óvoda a gyermeklétszámának
megfelelő összeget vásárolhatott le, ami összeg a sportalapból megmaradt, az év folyamán gazdálkodó
sportalapból megmaradt. És egész évben kiemelt figyelmet fordít már 2010 óta Polgármester úr az
óvodákra, az óvodák működésére, az óvodában folyó nevelésre . Többször is személyesen eljön, tartja
a kapcsolatot. Az óvodavezetők, intézményvezetők bármikor fordulhatnak hozzá a kéréseikkel. Ezek
mindig meghallgatásra találnak. Úgy, hogy megkértek engem, hogy kívánjak Áldott, Békés Karácsonyt
mindenkinek és örömteli Adventi készülődést az elkövetkező néhány napra és még egyszer köszönjük
szépen az óvodák és az óvodába járó gyermekek és szülők nevében is.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jókívánságot. Lövei Csaba
képviselő úré a szó.
Lövei Csaba :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés nagyon rövid leszek, de kénytelen
vagyok szólni. Én azt gondolom, amiről Lengyel képviselőtársam beszélt nem szorosan petíció
ismertetése. A tény, hogy tegnap jelentős tüntetés volt, a 2006-os akkori felháborodott tüntetések
után szerintem a legnagyobb tüntetés Nyíregyházán. Ez azt hiszem elmondható a két közgyűlés között,
különösen azért, mert ezek a tüntetők, ezekkel a felszólalókkal a városi sajtó - ami ugyan mi
tulajdonunkban, a város tulajdonában van - kérdését is érintették. Én hosszasan nem akarok róla
beszélni. Nagy tüntetés volt, dühös emberek voltak és ahogy Polgármester úr fogalmazott, hogy nem
való ide az országos politika. Én azt gondolom, hogy igen is idevaló legalább annyira, mint ahogy önök
is a képviselőtársam által emlegetett határozati javaslatokkal annak idején egy kormánypropaganda
keretében, abba bekapcsolódva ide hozták. Azt gondolom egyébként, hogy az, hogy nyíregyházi
dolgozókat érint ez a törvény, nyíregyházi polgárokat érint ez a törvény, ez még is csak nyíregyházi ügy,
ezzel foglalkozni kell. Lezárásképpen annyit, hogy ami Polgármester úr mondott itt arra, hogy politikai
pártok szervezték ezt a dolgot. Én azt mondom, hogy örülni kell, hogy politikai pártok közreműködtek,
ugyanis olyan mértékű felháborodás és düh volt tapasztalható a polgárok részéről, hogy a
szervezőknek, a politikai pártoknak és azok felszólalóinak csitítani kellett a hangulatot azért, hogy ez
megfe lelő mederbe legyen az ünnepek előtt, nehogy elfajuljon ez a jogos állampolgári felháborodás.
Az egyébként örömmel tölt el tekintettel a közelgő ünnepre, hogy még egyszer nem kell visszamenni a
Nyíregyházi Tv.-hez, meg a Kelet-Magyarországhoz, mert már tegnap nem fogadtak minket. De, mint
látom a hírportáljaikon már megjelent a tegnapi tüntetés, remélem ugyan így lesz ez a ma esti tv.
adásban is. Tehát ettől, hogy még egyszer vissza kell mennünk megkíméljük őket, megkíméljük
magunkat és a nyíregyházi polgárokat. Ennyit a tegnapi tüntetésről, erről mindenképpen meg kellett
emlékezni. Hiszen a szemben lévő oldalon ülők és szerintem ezen az oldalon is néhányan egy fajta
nagyon jogos akkori állampolgári felháborodásként kezelik a 2006-os tüntetéseket, amelyet az önök
politikai oldala egyfajta szentgrálként kezel. Nos én 2006 óta, azóta a tüntetés óta, amelyre magam is
kimentem, mint a város ügyeiért, polgári ügyeiért érdeklő polgár nem tapasztaltam, mondom még
egyszer olyan állampolgári felháborodást különösebb párt szervezés nélkül, mint ami itt tegnap volt
látható Nyíregyházán. Ennyit erről a dologról. Még egyetlen egy mondat, ami kifejezetten nyíregyházi
és a napirendnél nem esett szó róla és a kényes volta miatt nem is várom, hogy most itt a közgyűlés
napirendje előtt hangozzon el. De azért azt szívesen venném, ha tájékoztatást kapnának legalább a
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képviselők már az ellenzéki oldalon lévők is arról, hogy a volánnal kapcsolatos tervben milyen lépéseket
tö rténtek és hogy áll most ez az ügy, hiszen ezt a múlt közgyűlésen is megfogalmaztam, sajnos itt lebeg
a város feje felett. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez az előző napirendi pont volt, akkor kellett
volna megkérdezni elmondtam, hogy folynak a tárgyalások. Az első eredménye ez a közgyűlés által
jóváhagyott szerződés megkötése. Hunyadi János képviselő úré a szó.
Hunyadi János:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én nem a
tegnapi tüntetéssel szeretnék foglalkozni. Örömmel láttam azt, hogy nagyon sokan ott voltak. De azt
is ö römmel látom, hogy nagyon sokan vannak a karácsonyi forgatagban és én már napok óta készültem
arra, hogy mindenképpen szóvá tették korábban is a képviselőtársaim , polgármester úr is, hogy mi
ellenzékiek csak a negatív dolgokról tudunk beszélni. Én azt gondolom, hogy itt a karácsonyi ünnep
táján, a közös szeretet jegyében és a közös ünnep jegyében mindenképpen meg kell emlékezni arról,
hogy egy nagyon szép karácsonyi udvart kaptunk most Nyíregyházán. Hosszú évek óta talán az egyik
legszebb és a leghangulatosabbra sikerült ez a karácsonyi forgatag. Én úgy gondolom, hogy megkapta
azt a méltó helyet ez a kis rendezvény, ami megilleti itt a városháza tövében. És tényleg öröm, nagy
öröm és nagy élmény feljönni esténként és látni ezeket a szép fényes kivilágított díszeket, látni az
embereket és látni a gyerekek örömét amikor ezt meglátják. Én csak gratulálni szeretnénk azoknak az
embereknek, akik ezt megtervezték. Mert biztos, hogy hozzáértő kezek tervezték meg ezt a karácsonyi
udvart. Egyrészt az elhelyezésében, másrészt a technikai kivitelezésében. Én úgy gondolom, hogy
minden ember számára kellemesebbé, örömtelibbé teszi a karácsony környéki napokat. Még egyszer
csak gratulá lni tudok és én azt gondolom, hogy mások véleményét is elmondtam azzal, hogy most
került talán méltó helyére hosszú évek óta ez a forgatag és őrizzük meg ezt és a jövőben is valahol
próbáljuk így megcsinálni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen azok nevében, akik dolgoztak érte, egy stáb állt
fel hónapokkal ezelőtt és az Ö érdemük ez a karácsonyi forgatag. Nem csak megőrizni kívánjuk, hanem
tovább fejleszteni. Ez volt az első lépés és nagyon örülök, hogy képvisel ő úr is ezt mondja, nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk. Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úré a szó.
Dr. Adorján Gusztáv: (frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Kedves ellenzéki

Képvise lők! Értetlenül álltam itt most az előbb a fölszólalásán a képviselő úr, képviselő urak részéről,

ahogy Polgármester úr is megkérdezte, hogy mi köze Nyíregyháza polgárainak ezekhez, hogy mondjam
rendezvényekhez, amit itt létre tetszettek hozni. Fölolvasta az öt pontot. Ez az az öt pont, ami már a
sajtóban régen elhangzott, mindenki tudja, megvoltak a vélemények. Ezzel kapcsolatosan volt egy
országos színjáték is a te levíziónál, én azt gondolom, hogy Nyíregyháza és Nyíregyháza polgárai, ahogy
a szlogenünk benne van, hogy Nyíregyháza többet ad, Nyíregyháza többet érdemel, mint egy ilyen
tegnap esti rendezvény. Én azt gondolom, hogy ezt a nyíregyháziak pontosan tudják. Köszönöm
Hunyadi képvise lő úrnak a nagyon konstruktív és nagyon pozitív hozzáállását. A magam és a FIDESZKDNP frakció nevében is köszönjük azt a munkát, amit elvégeztek itt a karácsonyi udvar megrendezése
kapcsán . Azt gondolom, hogy sok embert lehet itt látni ilyenkor, há la Istennek, akik azért jönnek fel,
mert tudják mit jelent az, hogy Advent, várakozás, tudják mit jelent az, hogy karácsony, tudják azt,
hogy ilyenkor az emberek le lkébe minden szempontból egy nyugalom kell, hogy szálljon. És ha Önök
arra büszkék, hogy ezt a fajta lelki nyugalmat bármelyik o ldalon, bármilyen módon megzavarni
igyekeznek, akkor én ehhez nagyon furcsán tudok gratulálni. Es azt gondolom, hogy amikor arról van
szó, hogy demokrácia - igen az a demokrácia, hogy Önök kimentek, elmondták a véleményüket, mint
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látható a mai sajtóban már benne van ez a dolog, tehát gyakorlatilag mindenki fogja ezt értékelni ahogy
akarja. Én arra kérem a képviselő urakat, hogy nyíregyházi ügyekkel foglalkozzunk, közös nyíregyházi
ügyeinkkel. Az a közös ügy, hogy milyen szép például a főtér. Ez egy közös ügy, ebben mindenkinek a
munkája benne van . Úgyhogy én arra kérném a képviselő urakat, hogy ezt a néhány napot bírják még
ki. Jó? Sze retettel, békességgel, várakozással és higgyék meg, hogy sokkal több mondanivalót tudnak
az embereknek elmondani, hogyha ezeket figyelembe veszik. Én arra kérem a képviselőtársakat is,
hogy a jövőben is ha lehet akkor saját ügyeinkkel foglalkozzunk, mert van mit tennünk, vannak
feladataink, de azt gondolom ezt csak közös összefogással tudjuk megcsinálni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úré a szó .
Jeszenszki And rás:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés . Én nagyon rövid leszek. Vane feladata a Nyíregyházi Önkormányzatnak, Képviselő-testületnek akár a tegnapi vagy a múlt heti
események kapcsán, vagy nincsen . Én egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, ez a rabszolgatörvényként
elhíresült túlóratörvény. Én azt gondolom, hogy nagyon sok önkormányzat döntött úgy, hogy vagy nem
alka lmazza vagy valamiféle jelzéssel él a túlóratörvény, a rabszolgatörvény kapcsán, hiszen az
önkormányzat jelentős foglalkoztató, akár a saját intézményein, akár a gazdasági társaságain keresztül.
Én azt gondolom, hogy ebben az esetben és mi azt gondoljuk, hogy ebben az esetben van feladata az
önkormányzatnak. Lehet vélemény nyilvánítani, talán nem csak lehet, hanem kell is, ezért is született
meg ez a javaslat, ami nyilván a mai nap folyamán nem került napirendre, de én azt gondolom, hogy
látva például azt, hogy mi történik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Rendőrfőkapitányságnak

a túlóra

ügyeivel, lehetnek problémák egy önkormányzati intézmény hálózat vagy éppen gazdasági társaságnál
előforduló

túlóraügyek kapcsán is. Arról már aztán nem is beszélve persze, hogy milyen körülmények

között fogadták el ezt a törvényt, milyen törvénytelenségek mentén, de

erről

tényleg nem szeretnék

itt beszélni, hiszen ugye városi ügyekről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy van feladata az
önkormányzatnak ebben és érdemes lett volna

errő l

azért valami szót váltanunk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Képviselő úr! Én azt gondolom az Önkormányzatnál minden
rendben van már legalább nyolc éve és rendben is lesz. Annyit beszélnek erről a Munka Törvénykönyv
módosításáról és annyi sokan, akik nagyon valószínűnek tartom, hogy nem is olvasták. Tehát érdemes
lenne előbb elolvasni, értelmezni és utána nem valami megtévesztés, félrevezetés vagy egyéb áldozata
lenni. Lengyel Máté

képviselő

úré a szó.

Lengyel M áté:( képviselő) Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy Nyíregyházi
Közgyűlésnek

nem csak azzal kell foglalkozni, am i napirendre kerül, hanem azzal is am i a

nyíregyháziakat érinti és a Munka Törvénykönyvének a megváltoztatása az pont egy ilyen ügy.
Nyíregyházán igen is vannak olyan emberek, még hogyha Adorján Gusztáv

képviselő

úr nem is ismer

ilyet, akiket érinteni fog ez a törvény, hogyha bevezetik és Nyíregyházának, Nyíregyháza
Közgyű l ésének, Nyíregyháza Önkormányzatának ezek mellé az emberek mellé kell állni. Adorján

Gusztáv képviselő úr említette a lelki nyugalmat, én úgy gondolom, hogy a lelki nyugalom megzavarása
ott kezd ődött, amikor az Ön pártja az Országgyűlésben normális korrekt vita és egyeztetések mellőzése
nélkül fogadta el botrányos körülmények között ezt a törvényt, a közigazgatási bíróságok
létrehozásával együtt. Szóval a lelki nyugalmat maguknál keressék. Köszönöm .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy László képviselő úré a szó.
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Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen Polgármester úr! Szerintem eljutottunk ebben a

pontban odáig így 11 óra után, hogy lassan majd el kéne kezdeni a munkát. Azonban én is fontosnak
tartom, hogy egy-két dolgot elmondjak ezzel kapcsolatban. Lehet szemrehányást tenni egymásnak,
lehet szemrehányást tenni azért, mert valaki tegnap kiment a tüntetésre, lehet minősíteni a tüntetést,
de elvitatni azt nem, hogy ezt a helyzetet nem az ellenzék okozta. Ezt a helyzetet azok a parlamenti
képviselők

és az a kormány okozta, amelyik egyébként pontosan erre az időpontra időzítette ennek a

törvénynek az elfogadását. Az, hogy ez hogyan érinti a munkavállalókat? Én nem olvastam a törvényt,
én bevallom, szerintem ebben a teremben senki nincs, aki elolvasta ezt a törvényt, még maga
Polgármester úr se . De egy dologban teljesen biztos vagyok, hogy azok, akik érdekképviseleti szervként,
azok akik parlamenti képviselőként kellett, hogy ismerjék ennek a tartalmát, azok teljesen tisztában
voltak azzal, hogy ennek lesz-e vagy nem lesz társadalmi visszhangja. Szerintem tudták, hogy ha ennek
lesz társadalmi visszhangja, akkor sajnos ez erre az időszakra fog tevődni, hiszen nincs más lehetősége
senkinek sem, minthogy a törvény elfogadása után valamilyen módon kifejezze a véleményét. Hál
Istennek ebben a rendszerben is működik még az, hogy a vélemény kifejezése az szabad, hogyha valaki
úgy dönt, hogy e mellett a szakmai észrevételek mellett, még tüntetéseket szervez vagy útlezárásokat
szervez, akkor megteheti. Szerintem ezzel a részével nem is kéne vitatkoznunk és az sem vitatható el
egyébként, hogy természetesen, miután van precedens arra, hiszen tavaly a több képviselő által
említett határozat kapcsán a

közgyűlés

országos ügyekkel, országos típusú ügyekkel is foglalkozott,

akkor is elmondták Önök, hogy ez Nyíregyházát is érinti, mert mindenkit érint, aki Magyarországon él,
annak a határozatnak a tartalma, amit elfogadott a

Közgyűlés.

Azt gondolom, hogy ez a törvény is

minden nyíregyházit érint vagy valamilyen módon érinthet és miután Nyíregyházán elég komoly
vállalkozások vannak, hál Istennek, hiszen tudjuk azt, hogy az

iparűzési

adónk is milyen mértékeket

öltött, milyen magasságokba emelkedett, hány nagy cég van, aki több ezer munkavállalót foglalkoztat.
Azt gondolom, hogy bizony érintheti, tudjuk, hogy a nagy cégeknél nagyon sok nem nyíregyházi ember
is dolgozik, hiszen az Ipari Parkban gyakorlatilag most már a munkavállalóknak több mint a 60%-a
vidéki, vidékről jár be, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azok, akik munkavállalóként kell, hogy
ennek a törvénynek a hátrányait elszenvedjék vagy elszenvedhetik a

jövőben,

azok érdekében

minimum ennyit meg lehet tenni. Talán többet nem is tud most a Közgyűlés ennek érdekében tenni,
hiszen a közgyűlésnek valóban nem ez a küldetése, meg nem ezzel kell foglalkoznia. Azzal szeretném
zárni, hogy egyetértek Hunyadi Jánossa l, ez a karácsonyi udvar tényleg szép, és azt gondolom, hogy az,
hogy visszakerült a helyére - a 2010 előtti helyére - az egy jó döntés volt az Önkormányzat részéről.
Mindenki érezte azt, hogy a korábbi években, az ezt megelőző években valahogy nem olyan volt, mint
amilyen volt korábban. Szerintem ez a hely, ennek a helynek az adottságai sokkal jobbak, mint a 2010
és 2017 közötti

időszakban

vagy a 2011 és 2017 közötti

időszakban .

Szóval ez a karácsonyi forgatag

most szép, hangulatos és sze rintem mindenki számára lélekemelő. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én arra kérem a tisztelt Képviselőket, hogy ne

beszéljék túl azt, ami már szerintem eddig is túl van beszélve, de utolsó két jelentkezőnek megadom a
szót rövid hozzászólásra. Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!

Kedves Lengyel Máté képviselő úr! Arra szeretném fölhívni a figyelmét, hogy én egy olyan cégben

dolgozom, ezt úgy hívják, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,
ahol 5000 dolgozó van és jelentős számú túlórával tudunk, szoktunk találkozni. Tehát azért mondtam,
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hogy cirka tudom azt, hogy mit jelent ez a dolog. Nagy László

képviselő

úrnak az utolsó fölszólalásával

maximálisan egyetértek és köszönjük szépen a közös gondolkodást a karácsonyi forgataggal
kapcsolatosan. Azonban az, hogy egy olyan dologról beszélünk, hogy senki nem olvasta el ezt a
törvényt és akkor kimegyünk és véleményt nyilván ítunk, ez szerintem nevetségessé teszi ezt az egész
összejövetelt. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Tormássi Géza képviselő úr.
Tormássi Géza: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nagy László mondata ütötte

meg a fülemet, amiben azt jelezte, hogy nem olvasta a törvényt. Hogyha nem olvasta a törvényt, nem
ismeri, hogy mi a változás, akkor például miért írja alá azt a lapot, amit most Lengyel Máté lobogtatott?
Tehát nem értem az egészet. Másrészt még egy megjegyzés, ami megint a „ nagy politikára" vonatkozik,
de azért érdekes, mert a 2006-ot és a mostanit összehasonlítani ez egy kicsit morbid és úgy érzem,
hogy nagyon-nagyon fordítva ülnek a lovon, nemcsak háttal, de lefelé is.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Én csak egy-két dologra

szeretném felhívni a tisztelt ellenzéki képviselők figyelmét. Senki nem vonta kétségbe, hogy Önök
politikai véleménynyilvánítást tegyenek. Az már persze más kérdés, hogy ha úgy tesznek, hogy
fogalmuk nincs, hogy mi van a törvényben, mert nem olvasták. Azt sem tudják, - Lengyel képvise lő úr
itt nyilvánvalóan -, hogy mondjuk ez egy kórházban, hogy jelenik meg vagy egy önkormányzatnál és
sorolhatnám. Nem az önkormányzat hatásköre . Az önkormányzatnak egy hatásköre van, ha a törvény
hatályba lép, akkor hogyan alkalmazza . Eddig se volt gond, most sem lesz gond,

erről

szeretnék

mindenkit megnyugtatni. Ugyanakkor vannak olyan munkáltatók, ahol túlóra nélkül egyszerűen
elképzelhetetlen az élet, tehát ez nagyon differenciált. Jó lenne, hogy ha kicsit komolyabban vennék
magukat is, az ügyet is, mert ez ne Nyíregyházához kapcsolódjon. Kérem a tisztelt Közgyűlést - lezártam
a vitát-, hogy szavazzon a tájékoztató tudomásulvételéről.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyűlés 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSNEK

206/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a két közgyűlés között történt eseményekről

A Közgyűlés

a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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4./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018-ban végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné ldősügyi Tanács titkára

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Fintor Károlynét az ldősügyi Tanács titkárát. Az

előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta . Úgyhogy kérdem dr. Rákóczi
Ildikó elnök asszony helyett kifogja ismertetni a Bizottság álláspontját? Gyöngyike, Vassné Harman
Gyöngyi

képviselő

asszonyé a szó.

Vassné Harman Gyöngyi:(Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
ti szte lt Közgyű lés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
megszavazásra javasolja a Közgyűlésnek a beszámolót.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az ld ősügyi Tanács ebben az évben is nagyon

aktív volt. Kérdezem Fintor Károlynétól, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz? Nem
kíván. Köszönöm szépe n. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki?
Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés
elfogadásról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyűlés 20 szavazatta l, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

207/2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018-ban végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018-ban
végzett tevékenységérő l szóló beszámo lót elfogadja .
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Melléklet a 207/2018. (Xll.20.) számú határozathoz
BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018. évi munkájáról

Az ldősügyi Tanács összetétele, feladatainak ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
258/2014. /XII. 18./ számú határozatában elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzítetteknek megfelelően történik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsa munkaterv
alapján hívja össze üléseit. A 2018. évi munkatervet az 1/2018. /1.29./ számú határozattal fogadta el a
Tanács.
A munkaterv összeállításánál az ldősügyi Tanács szükségesnek tartotta megerősíteni, hogy a város idős
lakosságát érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat megismerhesse.
•

Ennek érdekében a Közgyűlés által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az időseket érintik,
az

ldősügyi

Tanács véleményezi, javaslatokat, észrevételeket fogalmaz meg.

•

Szükség esetén a testületi ülésen az ldősügyi Tanács képviselője is részt vesz.

•

Az Önkormányzat vezető tisztségviselői informálják az ldősügyi Tanács tagjait a meghozott,
időseket érintő rendelkezésekről.

Munkatervünket az ldősügyi Tanács tagjainak javaslatai alapján állítottuk össze. Az elfogadott
munkatervnek megfelelően, üléseinket havi rendszerességgel hívtuk össze.

1.

Ismeretterjesztés, tájékoztatás

Az ldősügyi Tanács üléseire ez évben is különböző témákban hívott meg szakembereket,
akik az időseket érintő kérdésekről adtak tájékoztatást.

vezetőket,

Bordás Béla városgondnok a város területén élő idősek napi kéréseivel, jelzéseivel kapcsolatban
szerzett tapasztalatairól tartott tájékoztatót.
A NYÍRW Nonprofit Kft. igazgatója a város nyilvános illemhely üzemeltetéséről, illetve a
városközpontban lévő illemhely üzemen kívül helyezéséről, valamint annak felújítási lehetőségeiről
adott tájékoztatást.
Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője a szociális ellátásokat érintő módosító
rendelkezések hatásairól tájékoztatta a Tanácsot.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és
háziorvosi, és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról szóló rendelet módosítása, a háziorvosok szerepe
az idősellátásban című előadást tartott Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője.
A szorosabb együttműködés érdekében a Nyíregyháza és Térsége Városi Nyugdíjas Szövetség
tagszervezeteinek javaslatai az ldősügyi Tanács munkájához, a megoldandó feladatokról címmel adott
tájékoztatót Szabóné Dr. Csiszár Gabriella a Szövetség elnöke .
Pató István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője a város helyi közlekedésér81 és
személyszállítással kapcsolatos változásokról adott tájékoztatót.
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Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Könyvtár igazgatója a 65 . év felettiek informatikai képzésétől,
okos telefonok használatának oktatásá ról informálta az ldősügyi Tanácsot.
Sóstógyógyfürdők Zrt működéséről, időseket érintő lehetőségekről

a 2018-as év vonatkozásában
Szabó Zoltán a Zrt. gazdasági-vezérigazgató helyettesétől hallgattunk meg tájékoztatót. Beszámolt a
Júlia Fürdő felújításáról, és arról, hogy a felújítás idején a nyugdíjas hétfői kedvezmény a Sóstói
fürdőben egész idő alatt igénybe vehető . Tájékoztatót kaptunk arról, hogy a FIT Egészségprogram
keretében 10.000 db sorszámozott úszó és fürdőjegy áll rendelkezésre a nyíregyházi nyugdíjasoknak.
2018. május 29-től lehet igényelni és 2018. december 15-ig lehet felhasználni az Aquarius Élmény és
Parkfürdőben . Ezek a jegyek ingyenesek a nyugdíjasok számára.
II. Élethosszig tartó tanulás elősegítése

2018. évben is folytatódott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Programjában célkitűzésként
megfogalmazott, élethosszig tartó tanulási lehetőségeine k biztosítása.
Ezt a célt szolgálja a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett Idősek Akadémiája
sorozat, ami több évtizedes múltra tekint vissza . Őszi, tavaszi 6-6 előadásból álló programot
biztosítanak az idős emberek számára .
Másik programsorozat, ami 2015. évben kezdődött, szintén tavaszi-őszi kurzusokkal, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai Tanszék szervezésében a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Az igen nagy népszerűségnek örvendő „ÖREGEDÉS
MŰVÉSZETE" alcímű rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat idén is lehetőséget biztosított.
Az Alapellátási Igazgatóság szervezésében lehetőség nyílt arra, hogy az idős emberek is elsajátítsák az
újraélesztés technikáját szerdán két 11-13 óra között a Központi Orvosi Ügyelet helyiségében, valamint
a Mentőállomás épületében minden hónap utolsó hétfőjén 15-17 óra között. Ezek az oktatások
ingyenesek.
Ill. Kezdeményezések

Az ldősügyi Tanács javaslatot tett a NYÍRVV Nonprofit Kft felé arra, hogy a kertes övezetekben, ahol
idős, gondozott emberek élnek, az utcafronti részt, ami ugyan Önkormányzati terület, de az ingatlan
tulajdonosának a feladata lenne a rendben tartása, mégis arról a NYÍRVV Nonprofit Kft gondoskodjon .
A visszajelzések szerint idén ez megtörtént.
2017-ben a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályhoz fordultunk azzal, hogy kerékpár
forgalmat vezessék el a buszvárók mögé. Vizsgálják felül a város területén az autóbusz várókat, és
ahol lehetséges, a kerékpáros közlekedés ne veszélyeztesse az autóbuszra várók, a buszra fel és le
szállók épségét. Kértük, hogy ahol lehet, lombos, árnyékot adó fákat ültessenek a várók közelébe,
mert a nyári 30-35 fokos hőségben néhány percet is nehéz elviselni a tűző napon. Kértük továbbá, hogy
a forgalmasabb megállókban nagyobb, több ülőhellyel ellátott, fedett várókat helyezzenek el. Ezt a
kezdeményezésünket idén, 2018-ban azzal egészítettük ki, hogy mivel a Bocskai utcát felújították, a
Rendelő Intézet melletti várához szintén helyezzenek el fedett várót mindkét oldalra, mert jelenleg
ott nincs, viszont rengeteg idős beteg ember várakozik minden járatra.
Fentiekből megoldásra került a Korányi u-i járdafelújítás során az Északi Temető bejáratával szemben
lévő váránál a kerékpá rút elterelése. Ezen javaslatainkhoz kapcsolódva, az ldősügyi Ta nács felajánlotta,
hogy szintén ezen a Korányi úti buszmegálló mellett elültet két db. fát, amennyiben lehetőség van rá .
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A városlakók kérése alapján fordultunk a Móricz Zsigmond Színház igazgatója felé, hogy amennyiben
lehetőség van rá, az előadásra kerülő színdarabokat legalább egy alkalommal délutáni kezdéssel
mutassák be. Kérésünk oka az, hogy a gyalogosan, autóbusszal közlekedő emberek az előadások késői
befejezése miatt félnek az utcán közlekedni, még egy belvárosi mellékutcán is. Nem beszélve a
tanyabokrokban é l ő emberekről, ahol a késői időpontban már buszjárat sincs. A Színház Igazgatója
ígéretet tett a megvalósításra, és amint tapasztalhattuk, a novemberi műsorban ott szerepel a 14 órai
kezdettel bemutatand ó darab.
Sajnálatunkra, a 2016-ban kezdeményezett, majd 2017-ben és 2018-ban is további tárgyalásokat
folytatva, az a javaslatunk, hogy a Nyíregyháza Városért, la kosaiért kiemelkedő tevékenységet végzett
emberek sírja kerüljön a védett kategóriába, vagyis akkor sem lehetne azokat megsemmisíteni, eladni,
ha a család már kihalt. Ez az önkormányzati rendelet nem született meg, pedig tanúi lehetünk annak,
hogy olyan személyek sírjai, kápolnái tűnnek el, akikről az „ utcák mesélnek".
Több éves javaslataink közé tartozik az is, hogy ne legyen a Kossuth téren kerékpáros forgalom . A
kerékpáros forgalmat szépen el lehetne vezetni a teret szegélyező utcákon, vagyis, ha valaki akarja,
körbe tudja kerékpározni a teret.
IV.

Időseket érintő

fontosabb programok, rendezvények.

Nyíregyhá zán az Önkormányzat 2018. évben is számos programot és lehetőséget biztosított az
ldősügyi Tanács ajánlásával, illetve közreműködésével.
Hatodik alkalommal került sor az „Idősek sporttalálkozójának" megrendezésére a Városi Stadionban.
Addig, míg a mú lt évben közel 600-an, az idén több mint 600-an neveztek a különböző
sportszá mokban. Az eredményhirdetést követően kiadós ebédet fogyaszthattak el a résztvevők.
•

Idén került megrendezésre a VI. Nyugdíjas „KI- MIT TUD?" vetélkedő. A tánc, szólóének, hangszeres
el őa dás, kóru s, vers és próza mondás kategóriákban 49 nevezés érkezett a rendező Első Nyírségi
Fejlesztési Társaság Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház Irodájához. 9 db serleg és oklevél, 10 db.
különdíj és oklevél került kiosztásra, valamint valamennyi résztvevő emléklapot kapott.
Ez évben is fo lytattuk a „ MESÉLD El NEKEM .....•" ÉLETTÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN e. pályázat
meghirdetését. A 2015-2016. évi kiadványt követően elkészült a 2017. évben benyújtott pá lyázatokat
tartalmazó könyv is, ami ez évben került kiosztásra. Továbbá meghirdettük 2018. évre is, melynek
benyújtási határideje 2018. november 30. A pályázatra idén 18 db alkotás érkezett be.
Meghird ettük az „ALKOTÓ IDŐSEK" című pályázatot. A nyugdíjas korú emberek 2018. november 30-ig
adhatják le alkotásaikat a Városi Galériába. A leadott művek a Magyar Kultúra Napján kerülnek
kiállításra és díjazásra.
A 2017 . második felében az ldősügyi Tanács ajánlásával sikerü lt beindítani a „Mozdulj Nyíregyháza"
keretében a „SENIOR ÖRÖMTÁNC"-ot, mint gyógyító mozgásformát a városban. 2018. évben elértük,
hogy a városközpontban lévő Váci Mihály Kulturális Központban gyakorolhassák az idős emberek ezt a
mozgásformát heti egy órában. A program nagyon rövid idő alatt közkedveltté vált, a résztvevők száma
folyamatosan gyarapszik.
Továbbra is biztosított a Senior kondi-parkban a sportolási lehetőség az idős emberek számára. A
Városi Stadionban ingyenesen májustól októberig minden hét csütörtöki napján, 9-12 óráig szinte
minden sportágban lehetőséget biztosítanak a nyugdíjas városlakóknak.
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Idén október l -én az „IDŐSEK VILÁGNAPJA" ünnepségét a VMKK színház termében tartottuk. Az
minden képzeletet felülmúlt, így a jövőben nagyobb befogadóképességű helyet kell
keresnünk ennek a rendezvénynek a megtartására .

érdeklődés

Az Idősek Világnapjához kapcsolódóan az „ Idősek hónapjában", a múlt évihez hasonlóan,
megrendeztük az „ÁLLATPARK! ÖRÖMSÉTÁT". A kellemes időjárásnak is köszönhetően, ez valódi
„örömséta volt", hisz rég nem látott ismerősök köszöntötték egymást nagy örvendezés közepette. A
résztvevők száma: 2.300 fő volt.
Dr. Tirpák György ügyvéd az ldősügyi Tanács felkérésére ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít a
nyugdíjasok számára. Mint beszámolójában elmondta, S éve működik a szolgáltatás, heti átlagosan 23 fő kéri a segítségét. Éves szinten ez 100-120 főre tehető . Főleg rokkantsági nyugdíj, hadirokkant
járadék, valamint devizahitel probléma, örökösödési kérdések azok a témák, amivel a szolgálatot
felkeresik.
Az Önkormányzat továbbra is pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város területén
működő civil szervezetek programjainak megvalósítását. Idén karácsonyi pályázatokra 7,5 milli Ft-ot
juttatnak el a szervezetek felé. Karácsonyi támogatásban (karácsonyi csomag) részesül minden 65.
életévet betöltött személyek a helyi rendeletben meghatározott módon.
Fogadó órát tartunk továbbra is minden hét hétfői napján 14 és 16 óra között a Móricz Zsigmond
Könyvtárban számunkra biztosított helyiségben. A fogadó órán elhangzó javaslatokat, kéréseket,
kritikákat összegezve eljuttatjuk az ldősügyi Tanács Elnökéhez.

Nagyobb rendezvényeink alkalmával, és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot tartanak, amit igen nagy számban vesznek
igénybe az idős emberek.
Az ldősügyi Tanács tagjai számára 2 napos kirándulást biztosított az Önkormányzat. A Tanács tagjai
Nagyvárad és Kolozsvár nevezetességeit tekintették meg.
Rendezvényein kről,

alkalmainkról rendszeresen tájékoztatjuk a Nyíregyházi Naplón, Nyíregyházi
Televízión, valamint a honlapon keresztül Nyíregyháza lakosságát.
Összefoglalva: az ldősügyi Tanács ez évben is folytatta azt a munkát, ami célkitűzésként az ldősügyi
Programban megfogalmazásra került, kiegészítve az idős társadalom tagjai által megfogalmazott
igényekkel. Az üléseken a Tanács tagjai rendszeresen képviseltetik magukat, de részt vesznek a
rendezvényeken is. Aktivitá suk kifogástalan.
Nyíregyháza, 2018. november 23.
Fintor Károlyné
az ldősügyi Tanács titkára

A beszámolót 2018 . december 10-i ülésen fogadta el az ldősügyi Tanács.
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S./

napiend:

Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés
elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm a napirendi pont tárgyalására érkezett Gaszperné
Román Margit igazgató asszonyt. Ezt az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Sport, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is tárgyalta. Kérem az
elnököket ismertessék a bizottságok véleményeit. Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszonyé a szó.

Halkóné dr. Rudolf Éva :(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgya lta és a
határozat-tervezetet egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja .

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a

határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László: (Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság ennél a
napirendi pontnál még S taggal volt jelen, de mind az S tag támogatta az előterjesztés elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr . Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
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Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

208/2018. (XII. 20.} számú
határozata

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladatellátási szerződés elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az

előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási
szerződés tartalmát a határozat melléklete alapján jóváhagyja .

2.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási
szerződés

3.

aláírására .

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges előirányzatot az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
Határidő :

2019 . január 31.

Melléklet a 208/2018. (XII. 20.) számú határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban
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amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett - ,

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli : Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám:
15731766-2-15 számlavezető, bankszámlaszám : OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban:
Önkormányzat
másrészről

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/ b

képviseli: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma:
15835334-2-15, ÁHT azonosítója : 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 1004400100336853-00000000, KSH statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerület i
Központ
együttesen szerződő felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

Előzmények

1.A Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47 . § (10)
bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható.
Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ
feladata .

Szerződés

Tárgya

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a
továbbiakban: óvoda) 2019. január l-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó
gyógypedagógusi hálózat útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód
keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátását, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű,
képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik (a továbbiakban : gyógypedagógiai ellátás).
A felek megá llapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak
akadá lyoztatásáva 1.
3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi há lózat az óvodákban ellátja a
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos
alábbi feladatokat:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) adminisztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása).
4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi
intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
b) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
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e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
d) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
e) javaslatot tesz a gyógypedagógia i specifikus módszerek alkalmazására,
j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben,
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team -szemléletű munka segítése érdekében.
5. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa
folyamatosan tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek
segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről,
menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről. A
meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben történik.
A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő
helyiségekben történik. Az ellátáshoz szükséges speciális eszközöket, amelyek az óvodákban
rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult használni.
6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet
megelőző augusztus 10. napjáig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi
Tankerületi Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszámról, SNI típusról, melyre igénybe
kívánja venni az utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás,
helyszín biztosítása) az illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet.
Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek
létszáma és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre a felek
figyelemmel lesznek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során .
7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakma i
felügyeletéről, az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről.

A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei

8. A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként bruttó
5.100.-Ft/óra megbízási díjra jogosult, mely tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő
költségeket. A Nyíregyházi Tankerületi Központ maximum havonta 360 óra+15 % ellátását vállalja.
9. A Tankerületi Központ a 8. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően,
az Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, azaz óvodai intézményvezető által, a tárgyhónapot
követő hó 4. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött
teljesítésigazoló dokumentumok birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára. Az
Önkormányzat a Tankerületi Központ által tárgyhónapot követő hónap 10-ig benyújtott számlán
szereplő összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
köteles átutalással megfizetni a Tankerületi Központ 10044001-00336853-00000000 számú
bankszámlájára .
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Szerződésszegés

és jogkövetkezményei

10. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V.
törvényben {a továbbiakban : Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

A felek együttműködése, kapcsolattartás
11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást
haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni.
12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési
osztályvezető.

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ részéről: Dr. Veress Mária igazgatási jogi referens.

Záró rendelkezések
13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2019. január 1. napjától 2019 . december 31. napjáig
szóló határozott időtartamra kötik.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb
jogszabályok az irányadóak.
15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll.

A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják, az
abban foglaltakat magukra nézve kötelezőként fogadják el.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Nyíregyháza, 2018.

„„ „„.„.„.„. „.„. „.„„„„.„„„.
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6./ napiend: Előterjesztés az „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra és az
önkormányzati saját erő biztosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Köznevelési,

Kulturális és Sport, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Kérem a bizottsági vélemények ismertetésére az elnököket.

Először

dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazat
mellett javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,

tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 7 igen szavazattal
javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! Ennél a napirendi pontnál is még

S tag volt jelen a Pénzügyi Bizottságon, de valamennyien támogattuk az előterjesztést.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az e lőterjesztéshez?

hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen vo lt 20 képviselő .
A Közgyűlés 20 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Közgyűlést,

hogy
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
209/2018. (XII. 20.) számú
határozata
az „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati saját
erő biztosításáról

A Közgyűlés
1)

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „óvodai Pályaépítési Program" című
bruttó 50.946.900,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósításáva l
egyetért.

2)

A Program 90%-nak megfelelő mértékű, bruttó 45.852.210,- Ft maximum támogatási összeget
figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 5.094.690,- Ft összegű saját
forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére a
szükséges ütemben biztos í t j a .

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok alá írására .
Utasítja:

3)

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére.
Felelős:

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető

Határidő:

2019 . január 10.

4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az öne rő biztosítására a 2019. évi költségvetésben .
Felelős:

Pató né Nagy M agdolna Gazdasági

Határidő:

osztá lyvezető

2019. február 15.

7./ napend : Beszá moló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévben végzett
tevékenységérő l szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,

Ügyrendi és Etikai, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta, kérem az elnököket
ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Tormássi Géza elnök úr.

74
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra a beszámolót.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? A
beszámolóhoz? Hozzászólni kíván-e valaki? Nincs jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlést,

hogy szavazzon az

előterjesztés

elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyűlés 20 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

210/2018. {XII. 20.) számú
határozata
a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2018. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. év második félévében
végzett tevékenységéről

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város

Közgyűlése

a

magyar nemzeti értékekről

és

a

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/ 2013. {IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben
létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot, továbbá elfogadta a Nyíregyházi
Települési

Értéktár

Bizottság

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatát.

Az

Értéktár

megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének
biztosítása. A Közgyűlés 256/2013. (Xf.28.} számú határozatával a Települési Értéktár
Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, valamint a Közgyűlés elfogadta a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor,
melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a

működéssel

kapcsolatos

tennivalókat.

A Bizottság döntéseit és az aktualitásokat a www.nyiregyhaza.hu honlapon tekinthetik meg az
érdeklődők .

A Bizottság több feladatnak igyekszik megfelelni a továbbiakban is. Legfőbb cél az, hogy a
nyíregyházi lakosság minél szélesebb körben ismerje meg magát a törvényt, annak hátterét és
fontosságát,illetve felhasználóbaráttá tett

űrlapon

jelöljön is a helyi

értékekből.

Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a
települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm . rendelet 1.sz. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út
esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Települési Értéktár Bizottságnak. A
Bizottság a javaslatokat megvizsgálja az alábbi szempontok szerint:

•

a javaslat megalapozottsága,

•

jogszabálynak való megfelelés.
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Ezt követően a Bizottság dönt a Települési Értéktárba történő felvételről, a hiánypótlásról vagy
a javaslat felvételének elutasításáról és

döntéséről

a javaslattevőt írásban értesíti.

Az Értéktár Bizottság 2018. év második félévében három ülést tartott, melyen hét nemzeti
értéket vett fel a Nyíregyházi Települési Értéktárba (A Nyírvíz-palota épülete, Benczi Gyula, a
híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenysége, Nyíregyháza-Városi Református
Templom, A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata, A Nyíregyházi
kiemelkedő

sporttevékenysége,

sporttevékenysége, Sipos László

Dr.

Szabó

műemlékvédő

Tünde

és

Női

olimpikon

műemlékfotós

Röplabda Club
kiemelkedő

úszó

munkássága). A Bizottság

határozatai alapján 2018. november 30. napjáig összesen 46 nemzeti érték került felvételre a
Nyíregyházi Települési Értéktárba, melyek a www.nyiregyhaza.hu honlapon megtekinthetők.
A Bizottság, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nemzeti értékek adatait
továbbküldte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba.

A

Nyíregyházi

Értéktár

Települési

Bizottság

Értékes

Esték

címmel

2015.

programsorozatot indított, mely nagy sikernek örvend a helyi értékek iránt

évben

érdeklődők

körében. A program általában minden hónap 16. napján 16.00 órakor kezdődik a nemzeti
értékhez

kötődő

helyszínen.

2018. második félévében négy előadásra került sor. Szeptember 17-én Kopka János újságíró
és Balogh József újságíró tartott

előadást

Elek Emil

fotóművész

munkásságáról. Október 16.

napján Szabó Józsefné nyugdíjas építész egy vetítéssel egybekötött előadás keretében
mutatta be a Nyírvíz-palota épületét az
Református

Templomot

közreműködésével

a

érdeklődőknek.

Nyíregyháza-Városi

November 15-én a Nyíregyháza-Városi

Reformátu s

Egyházközség

Kórusának

Dr. Gaál Sándor esperes és Dr. László Gézáné dr. vetítéssel és zenei

bemutatóval egybekötött előadásában ismerhették meg az érdeklődők. December 07-én
Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenységét Tirpák Ferenc
népzenetanár mutatta be a
keretében, Tündik Judit

résztvevőknek

egy zenei bemutatóval egybekötött

hegedűművész-tanár

előadás

és Tündik Tünde zongoraművész-tanár

közreműködé sével.

Egyre

többen

jönnek

az

Értékes

Esték

c.

rendezvényre,

Vásárosnaményból, Kisvárdáról, Budapestről is érkeznek érdeklődők.

már

Fehérgyarmatról,
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A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság fontosnak tartja, hogy a lakosságot minél jobban
bevonja a Bizottság munkájába, ezért 2018. december hónapban rajzpályázatot hirdetett ,,Itt
élünk mi" - nyíregyházi értékek rajzokban címmel, melyen egyéni alkotók vehetnek részt. A
pályázat célja a nyíregyházi értékek felkutatása és a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékek népszerűsítése .
Az értékek népszerűsítése érdekében a városi rendezvényeken is részt veszünk, valamint a
média megjelenések által is felhívjuk a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális
rendezvényeinkre, pályázatainkra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő
hónap utolsó napjáig köteles működéséről beszámolni a Közgyűlésnek.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság megalakulása óta az alábbi javaslatokat vette fel
a Nyíregyházi Települési Értéktárba:

1. Bessenyei-szobor (Nyíregyháza

első köztéri szobra)

1899. május 9-én avatták fel Nyíregyháza első köztéri szobrát, a Bessenyei-szobrot a
megyeháza

előtti

parkban. Kallós Ede alkotása ma is az ország egyik legszebb író- szobra . A

szobor felállítását előkészítő munkálatok, majd az országos érdeklődést kiváltó nagyszabású
avatási ünnepély és ünnepségsorozat fő szervezője az alig másfél éve megalakult Bessenyei
Kör volt . A szobor áthelyezésére a Jósa András Múzeummal szemben lévő - akkor Dessewffy,
ma - Bessenyei térre 1928 nyarán került sor.

2.Bokortanyák

Nyíregyházát

körülölelő

bokortanyák

egész

Magyarországon

egyedülállóak.

Ilyen

településszerkezettel és tanyaszerkezettel ma már alig találkozunk, ez a nyíregyházi tirpákság
egyik nagy kulturális öröksége.A bokortanyák szerkezetének megőrzése az itt lakók fontos
feladatai közé tartozik.

3.Nyíregyházi Cantemus Kórus munkássága

1975-ben alakult meg a Kodály Zoltán Általános Iskolában a Cantemus Gyermekkar, amely a

vidéki kórusok között hihetetlenül nagy ívű karriert futott be. Azóta már a Cantemus család
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tagja a Pro Musika Leánykar, a Cantemus Vegyeskar is. A Cantemus sok nemzetközi elismerés
tulajdonosa, Nyíregyháza egyik büszkesége.

4 .Nyírség Táncegyüttes munkássága

Az Együttes 1974-ben alakult meg Nyíregyházán. Célja a Kárpát-medencei magyarság népi
hagyományainak és tánckultúrájának

minél szélesebb

körben

való

megismertetése.

Többszörös „Ki mit tud" győztes, több nemzetközi díj tulajdonosa, és rendelkezik a
legmagasabb hazai táncminősítéssel is.

S.Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely

A nyíregyházi fürdőkultúra közel évszázados múltra tekint vissza, minden szolgáltatásával
együtt. A Sóstó egyik igen fontos elemét képező Gyógyfürdők az utóbbi években jelentős
fejlődésnek indult, amit nemcsak az egyre növekvő látogatottság, hanem az egyre magasabb

színvona lú szolgáltatá s-kínálat is mutat. Ennek a folyamatnak egyik kulcseleme, vizének
gyógyvízzé való nyilvánítása.

6.Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi értékek gyűjtőhelye

A Sóstói Múzeumfalu tervezése 1964-ben kezdődött, az építő munkálatok elindulására
azonban csak 1970-ben került sor. A Múzeumfalu első része 1979-ben öt berendezett
parasztportával nyílt meg a látogatók előtt. Azóta a 7 és fél hektáros terület beépült, és már
több mint 80 építmény képviseli Északkelet-Magyarország sokszínű népi építészetét. Az
épületek túlnyomó többsége eredeti, ami azt jelenti, hogy egykori helyszínükről pontos
felmérések alapján történt meg az áttelepítésük.
A Sóstói Múzeumfalu hazánk legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma.

7. Sóstó Zoo
A nyíregyházi Állatpark, már több mint egy évtizede városunk egyik büszkesége, az ország legnagyobb

vidéki állatgyCíjteménye. 2015-ben Európa legjobb állatkertje lett kategóriájában. Folyamatosan
fejlődik,

újabb és újabb attrakciókkal jönnek

elő,

a nyíregyházi turizmus egyik jelképe. A 35 hektáros

területen kontinensenkénti felosztásban láthatóak az állatok, hogy az ide látogató egy nap alatt
virtuálisan végigjárhassa a Földet, s megfigyelhesse annak

sokszínű élővilágát.

A park rengeteg

látogatót fogad Szlovákiából és Romániából, valamint egyre többet Ukrajnából, Lengyelországból és
Nyugat-Európa országaiból.
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Elkészült többek között az új látogatóközpont, az India-ház, a Pangea Hotel, a hópárduc
kifutó. 2018. évben A Nyíregyházi Állatpark a kategóriájában a 250 ezer és az 500 ezer
látogatószám közötti európai állatkertek rangsorában az első helyen végzett.

8. Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága

A Szabolcs Néptáncegyüttes immáron több mint öt évtizede van jelen Nyíregyháza Kulturális
életében, több díj tulajdonosa, megyei és országos hírnévvel rendelkeznek. „Kiváló Együttes"
címük jelzi szakmai elhivatottságukat és munkájuk

minőségét.

Emellett több nemzetközi

verseny győztesei.

9. Tirpák népi építészet

Nyíregyházát

körülvevő

tanyavilágból

sajnos

lassan

kikopik

az

egykori

tirpák

hagyományrendszer, így a népi építészet is. Ennek megóvása és folyamatos ellenőrzése az itt
lakó utódoknak az egyik legfőbb kötelessége.

10. Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága

Krúdy Gyulára már életében büszke volt szülővárosa. Bár Krúdy nagyon korán elkerült innen,
a

szülőváros

jelentős

mindig magáénak vallotta

őt.

Mikor nehéz anyagi körülmények között élt,

megbízatásokkal igyekezett segíteni rajta, betegsége idején, a 20-as évek végén pedig

tekintélyes összegű segélyben részesítette. Katona Béla az első nyíregyházi irodalmár, akit igazi
Krúdy-kutatónak tekinthetünk, az elkészült tanulmányainak gyűjteményét „ Az élő Krúdy"
címmel 2003-ban jelentette meg városunk. Nyíregyházán sétálva számtalan Krúdy Gyulához
kapcsolódó emléktáblára, szoborra, épületre találhatunk.

11. Szikora Tamás festőművész alkotásai

Szikora Tamás 1943-2012 nyíregyházi születésű festőművész volt. Sikerült az ország legjobb
festői

közé felküzdeni magát, külföldön is elismertséget szerzett. Egy évig Párizsban dolgozott

egy francia művészeti alap támogatásával, meghívott tanár az Iparművészeti, majd a
Képzőművészeti Főiskolán . 1994-ben megkapta a Munkácsy-díjat, 2010-ben Érdemes Művész .

Sosem felejtkezett meg szülővárosáról, rendszeresen látogatott haza, 1997-ben a Korona
Szálló Dísztermében muráliát készített.
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12. 4 for Dance táncegyüttes eredményei, koncepciója

A 4 for Dance 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az általuk nagy tiszteletben tartott magyar
néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még izgalmasabbá, s így egy
önálló stílust hozzanak létre. A csapat

népszerűsége

azóta is töretlen , hiszen a 4 for Dance

értéket közvetít, kultúrát táplál, és mindezeket a mai kor szellemében, sok humorral fűszerezi.

13. Bárány Frigyes művészeti tevékenysége
művé sze

Bárány Frigyes, a nemzet kiváló

2014. évben ünnepelte pályájának 55 éves

jubileumát. A közönség számos filmben, tévéjátékban és emlékezetes színházi
sokféle

szereposztásban

érzékenységéből

1981-től

fakadó

tehetségéből ,

láthatta

kiemelkedő

műveltségéből,

előadásokban ,

kifinomult

művészi

színészi teljesítményét. 1980 óta Nyíregyházán él, és

a Móricz Zsigmond Színház művésze, a mai napig is játszik „ örökös tagjaként" a

színháznak. Ma már nyíregyházinak vallja magát, és a város, a megye is büszke nevezetes
színészére. Több mint 30 éves

művészi

tevékenysége e városhoz köti, ahol ismerik és szeretik.

Színészi pályája, művész i teljesítménye, emberi tartása például szolgálhat mások számára is,
hogy az ország keleti felében is

kultúraszerető

őket.

közönség várja

14. Hősök temetője

Az első világháború kitörését követően, 1914 végén, Nyíregyházán egy kórházat létesítettek a
frontról hazatérő se besült katonák ellátására. A különböző járványok elterjedésének
megakadályozásá ra is hivatott,

barakkrendszerű megfigyelő

kórházban 1915-ben már 2700

katona ellátását végezték. Az elhunytakat a kórház mellett kialakított temetőben hantolták el.
1916-ban a temető hivatalosan a Hősök temetője nevet kapta.
A két világháború közötti

időben

halottak napján (november 2-án} gyertyákat gyújtottak az

elhunytak sírjai fölött. 1924-ben a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatta a Hősök
emlékünnepét, amely máju s hónap utolsó vasárnapját a
1925-től

a

Hősök

hősi

halottak emlékének szentelte.

napi megemlékezések egyik helyszíne volt a

Hősök temetője,

ahová két

emlékjelet is állítottak az elhunytak tiszteletére.
A második világháború után a temetőt bezárták és a város csak a legszükségesebb fenntartási
munkálatokat végeztette el. Ez

idő

alatt azonban a sírem lékek állaga romlott, az emlékjeleket

pedig megrongálták. 1989-től a temető gondozásában, a sírok rendbetételében, az emlékjelek
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kijavításában és a megrongálódott sírkövek kicserélésében a város mellett nagy szerepet
vállalt a Nyíregyházi Városvédő Egyesület majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalat. A

temetőt

újra látogathatóvá tették és a felelevenített

Hősök

napi ünnepi

megemlékezések egyik helyszíne is a temető lett.

2007-től

a Temetkezési Vállalat halottak napján gyertyagyújtásokat szervez a temetőbe,

amelyet az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából felújított, több
síremléket kicserélt és az emlékhely rangjához méltó, új díszkaput készíttetett.
A temetőben található 2378 sírkő alatt 14 nemzet katonája alussza örök álmát: bosnyák, cseh,
horvát, lengyel, magyar, montenegrói, német, olasz, orosz, osztrák, román, szerb, szlovén és
ukrán.

A

Hősök temetője

1997 óta helyi védettséget élvez. Az

első

világháború

kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából felújított, új kaput kapó sírkert olyan értéke a
városnak, amely a

Hősök

napi megemlékezésekhez és a halottak napi gyertyagyújtásokhoz

méltó színteret biztosít, méltó arra, hogy bekerüljön a települési értéktárba.
15. Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi tevékenysége Nyíregyházán

Dr. Eisert Árpád 1911. február 23-án született Rozsnyón. A prágai Károly Egyetemen avatták
doktorrá 1936-ban. 1947. május 20-án került a nyíregyházi kórházba, papírok híján udvari
munkás státuszba. A negyvenes évek végén a nagy hasi

műtétek

sorát végezte, része volt az

epesebészet fejlesztésében. 1951. január 26-án elvégezte az első sikeres szívműtétet egy 36
éves

nőbetegen.

Az alábbi műtéteket első ízben végzett el hazánkban Dr. Eisert Árpád :
Az alábbi műtéteket első ízben végzett el hazánkban Dr. Eisert Árpád:
1. Pericarditisconstrictiva tbc. (páncélszív) miatti sikeres
2. Aortaisthmus-stenosis
3. Elektív

(előre

műtét

műtét

eltervezett)

fejlettebb egészségüggyel

műtét

egy mitralisstenosisos betegen,

rendelkező

megelőzve

sok más,

európai országot is.

16.Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Az Evangélikus Nagytemplom Nyíregyháza legrégebbi műemléke, emellett az egyetlen barokk
műemlék a városban. A békéscsabai után hazánk második legnagyobb evangélikus temploma .
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A 18. sz. végén az újratelepített város lakosságának

döntő

többségét adó, közel 5000 lelket

számlá ló gyülekezet tagjainak saját vagyonából hitéletének monumentális épületet emelt, ami
generációkon keresztül büszkeséggel töltöttel el a közösséget. A gyülekezeti tagok a nemcsak

pénzbeli adományokkal segítették a munkát, hanem kezükkel építették a templomot. a gazdák
hordták Bodrogkeresztúrból a követ és Dobsináról a zsindelyt.
Az evangélikus gyülekezet napjainkban

kis közösséget alkot Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében, hiszen csak Nyíregyházán, az egykori nyíregyházi tanyabokrok egyesülésével
létrejött településeken (Nagycserkeszen és Nyírtelken) és a szatmári Kölcsén

működik

lutheránus közösség. A templom szimbolizálja a városalapító evangélikus szlovák telepesek
alázatos munkáját, amellyel Nyíregyházát virágzó

mezővárossá

tették. Ma az Evangélikus

Nagytemplom nemcsak több mint 8000 főt számláló nyíregyházi gyülekezet, hanem minden
városunkbeli polgár közös kincse, a városkép emblematikus eleme, harangjátéka az
elcsendesülésre, az ősök előtti tiszteletadásra szólít fel minket.

17. A nyíregyházi huszár

Nyíregyháza sokáig első osztályú katonai helyőrségnek számított. 1869-től , a Magyar Királyi
Honvédség

megszületésétől

a városban állomásozott a magyar királyi kassai S. honvéd

huszárezred II. osztálya a Honvéd utcai laktanyában. Hozzájuk érkezett 1891 őszén a császári
és királyi 14. huszárezred az ekkor átadott új nagy laktanyába. A másfél ezrednyi huszár és ló
elhelyezése jelentősen fellendítette a város gazdasági és társadalmi életét.

Trianon

után lassan, de megindult a hadsereg újjászervezése, melynek keretében

megszervezték a magyar királyi 4. honvéd huszárezredet. 1930-ban ez az alakulat a híres lovas
generális Hadik András gróf nevét vette fel. 1941 nyarán a 4. huszárezred az 1. honvéd
lovasdandár keretében elsők között indult az orosz frontra. A világtörténelem utolsó győztes
lovasrohamát a nyíregyházi Mikecz Kálmán huszár ezredes vezette 1941-ben nyikolajevi
csatában.
A második világháború végén, a Duna-Tisza közén folytatott harcok során az ezred szinte
teljesen felmorzsolódott.
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18. Dr. Erdész Sándor néprajzkutató, múzeumalapító szakmai munkássága

Erdész Sándor a jászberényi Jász Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, s végül a Sóstói
Múzeumfalu néprajzos muzeológusa volt, ez utóbbinak 15 évig az igazgatója. Munkahelyéül a
Jósa András Múzeumot jelölték ki, ahol több mint 15 évig néprajzosként dolgozott. A
folklorista Erdész Sándor életében 1971-ben egy újabb fordulat következett be, amikor őt
nevezték ki az épülő Sóstói Múzeumfalu élére, hogy a kezdet nehézségeivel küszködő
intézményből

múzeumot csináljon .

Emellett 1979-re sikerült látogathatóvá tenni a múzeumfalut, amelyet még további tíz éven
keresztül igazgatott. Múzeumi munkájának fontos része volt a néprajzi tárgygyűjtés.
Tárgygyűjtései

sorában a népi bútorok, a táplálkozás változatos tárgyai, a

pásztorművészeti

tárgyak, a különböző kismesterségek felszerelései, szerszámai, a földművelés és állattartás
tárgyai tanúskodnak sokoldalú

érdeklődéséről.

19. Dr. Korompay-Klekner Károly kórházszervező és sebészi tevékenysége

Hivatásszerető

orvosként sokat tett a város és megye betegeinek gyógyításáért. 35 évig

dolgozott az akkori Erzsébet közkórházban, ebből 31 évig igazgató főorvosként .
Igazgatása kezdetén önálló osztályokat, valamint orvosi szakkönyvtárat alakított ki.
Legjelentőse bb

fejlesztése az 1929-ben felépült 265 ágyas európai színvonalú sebészeti

pavilon volt. 1913-44 között magánszanatóriumot is

működtetett.

Betöltötte az Országos Orvosszövetség Szabolcs megyei, de a Magyar Sebésztársaság elnöki
tisztét is. Beosztottait is szaktudásuk fejlesztésére ösztönözte, ennek érdekében bevezette a
kórházi tudományos üléseket rendszerét. Ápolta nagy elődei, Korányi Frigyes és Jósa András
emlékét.

20. A nyíregyházi Sóstói-erdő

A Nyíregyháza területén található

Sóstói-erdő

mintegy 370 hektáros tömbje homoki tölgyes

maradványként a Kárpát-medence egyik leginkább visszaszorult

erdőtípusát

képviseli.

Első

említése e területnek 1426-ból származik, első ábrázolása pedig az 1784-es 1. katonai felmérés
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térképein láthatók. Az erdő ősi, természetes eredetű, bár egy jól ismert - történeti alapokat
nélkülöző

- anekdota szerint az 1700-as évek elején egy véletlennek

telepítették. A régi

időkben

köszönhetően

a vízállásokat halastóként, kenderáztatóként, vályogvető helyként,

a nedves tisztásokat kaszálóként vették igénybe. A cserjésekben boronának,
vesszőnek

seprűnek,

vágtak ágakat, a bogyókat festőanyagnak gyűjtötték. Emellett méhészet,

gombászás, cserkéreg-nyerés, makkoltatás, legeltetés és vadászat is folyt. A Natura 2000
hálózat kialakításakor az erdő területének 2/3-ad része került „ Sóstói-erdő" néven,
HUHN20109 azonosító kóddal az európai közösségi

jelentőségű

kiemelt

jelentőségű

különleges természetmegőrzési területek sorába.

21. Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok
gyűjtőhelye

A Nyíregyházi Főiskola Botanikus Kertje -megalakulásának 30. évfordulóján -2002. május 09én vette fel Dr. Tuzson János botanikus akadémikus nevét. ő az a tudós, aki a Bátorliget körüli
értékes területek felfedezésével kiemelte a Nyírséget a többi tájegység közül, és SzabolcsSzatmár-Bereg megyét botanikai szempontból európai

hírűvé

tette.

A Botanikus Kert tényleges építésének kezdete 1973-ra nyúlik vissza és a mai napig
folyamatosan

bővül

és

fejlődik

(megépülta Pálmaház, a Kaktuszház, a Mediterránház, a

Trópusi haszonnövényház, az „ Élet fája" nevű bemutatópark, a Látványhíd, a Japánkert, a
Labirintus és a Huszár-Játszókert, átépítették a Sziklakertet, és elkészült az „ Évszakok tánca"
c. DVD-film, ami egy séta keretében négy évszakon át mutatja be a kertet, valamint a Tuzson
János Botanikus

Kertgyűjteményét

bemutató CD, a

került a „ Hortobágyi Tibor Emlékszoba" az

főépület bővítésével

előadóterem

pedig kialakításra

a laboratóriumés a szociális blokk).

Ma már a növények fajszáma meghaladja a 3.500-at, a látogatók száma pedig a 20.000 főt .

A Botanikus Kertet 1988-ban nyilvánították helyi Védett Természeti Hellyé. A páratlan
gyűjtemény

minden időszakban csodálatos látnivalót kínál mind a szabadföldi területeken,

mind az üvegházakban.
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22. Nyíregyháza legrégibb iratai

Nyíregyháza 1751 és 1848 közötti, legrégibb iratait 13 fondban 17 iratfolyóméter
terjedelemben a levéltár őrzi. A dokumentumok Nyíregyháza testületeinek, hivatalnokainak,
köztük

főbírájának

tevékenysége során keletkeztek, és a 19. század végén kerültek a város

levéltárába. Részben korabeli, részben levéltárban készült segédlettel rendelkeznek, melyek
megkönnyítik a kutatást. A 18. századi iratanyag egy részének nyelve ócseh .

Az iratanyag rend kívül értékes korabeli forrásanyaga a város 1753. évi újjátelepítését követő
mintegy 100 évének. Az iratanyagból kiemelkednek a

városfejlődéshez

szorosan kapcsolódó

dokumentumok a telep ítési pátens, a II. József által adományozott mezővárosi kivá ltságlevél,
az örökvá ltság 1803-as és 1924-es oklevelei, valamint a címert is adományozó 1837-es
privilégium.

23. Magyar szablyavívás, a Borsody-vívórendszer

A magyar szablya és a klasszikus magyar vívótechnika évszázadokon keresztül része volt a
polgári katonai életnek. A vívóiskola elsődleges célja ennek a nemzeti értéknek és
szellemiségnek a

megőrzése,

ezen keresztü l pedig egy közösség létrehozása, mely megtartja,

ápolja és továbbadja ezt a hagyom ányt. A Borsody módszer egyik legjellemzőbb eleme a
tananyag tökéletesen illeszkedő módszertani felépítettsége. A mozdulatok katonai logikával
történő

tökélet es összefűzése semmilyen má s külföldi vívórendszerben nem található meg.

24. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának régi kézirat és
nyomtatványgyűjteménye

A hazai gyűjtemények közül jelenleg a főiskola könyvtára rendelkezik a legnagyobb
görögkatolikus vonatkozású régi szlávkönyvállománnyal. A könyvtár 16-18. századi szláv
kézirat és

nyomtatvá nygyűjteményéve l ,

valamint az egyedülálló 17-18. századi ukrán régi

nyomtatvány gyűjtemé nyéve l hazánk egyik leggazdagabb keleti egyház gyűjteménye. Jelentős
a 19. századi periodika állománya is.
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25. Jósa András Múzeum, mint a városi és megyei történeti értékek gyűjtőhelye

Magyarország egyik legrégebbi múzeuma, a jelenleg megyei
működő

hatókörű

városi múzeumként

Jósa András Múzeum a megye és Nyíregyháza egyik legfontosabb kulturális

központja, mely nyolc állandó és három időszaki kiállítással várja minden héten keddtől
vasárnapig a látogatókat. A dr. Jósa András által létrehozott régészeti

gyűjtemény

Európa-

szerte híres.
A régészeti

gyűjteményt

Jósa fejlesztette nagy

értékű,

bronzkori anyaga miatt nemzetközileg

is nyilvántartott múzeummá. Miután 1876-ben Nyíregyháza lett a megye új központja és

felépült az új Megyeháza, átköltözött a Szabolcs Vármegyei Múzeum
Jósa András vezetett 1918-ban bekövetkezett haláláig. A néprajzi
Lajos hozta létre, a szegény emberek krónikása, aki

elsők

gyűjteménye

gyűjteményt

is, melyet

az utód, Kiss

között kapott Kossuth-díjat 1948-

ban, és ő teremtette meg a Nyírség néprajzi kutatását. Az 1950-es évektől számíthatjuk a
helytörténeti, a történeti

dokumentum,

a

képző -

és

iparművészeti,

numizmatikai,

irodalomtörténeti gyűjtemények szám- és értékbeli növekedését vagy létrejöttét. 1958-ban
dr. Csallány Dezső igazgató megalapította a múzeum évkönyvét.

26. A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház mint zarándoktemplom

A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1902 és 1904 között épült Nagy Virgil és Kommer
József tervei alapján. Felépítését Samassa József egri érsek finanszírozta, aki ötven éves papi
munkájának emléket állítva kívánta megajándékozni a város híveit egy új és nagyobb
templommal. A kelt-nyugati tájolású háromhajós, keresztházas, neoromán stílusú bazilikális
szerkezetű

társszékesegyház alaprajza római kereszt alakú. Belsejét főleg a koragótika elemei

határozzák meg. A templom két legszembetűnőbb éke a főoltár és a fogadalmi üvegablak. A
templom monumentális külseje, s belsejének egysége, a felhasznált anyagok magas minősége
és a mesterek kvalitása remekül mutatja az
nagylelkűségét

építtető

érsek ízlését és gazdagságát, ugyanakkor

és szeretetét is Nyíregyháza lakosai iránt.1993 óta a Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye társszékesegyháza, s ebből adódóan az ország legrangosabb római katolikus
templomainak sorába lépett.
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27. Kéry Péter Nyíregyháza és környéke történelméről, természeti értékeiről, néprajzáról
szóló filmalkotásai

Kéry Péter filmjei Nyíregyháza és környékét mutatja be gyönyörű képekkel, neves kutatók
megyénkről

publikált írásainak szerkesztett változatával. A filmek a térség természeti értékeit,

történelmi, helytörténeti értékeit mutatja be. /Honfoglalás kori emlékek, Sóstó története,
Nyíregyháza évszázadai, Nyíregyháza 1956/ kulturális örökségét ismertet meg a fiatalokkal és
idősebbekkel.

Filmjei számos elismerést kaptak a szakemberektől és a nézőktől. Ezek a filmek

kortörténeti, művészeti és kulturális sokszínűséget adhatnak a mai és a későbbi kutatóknak,
nézőknek.

28. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti

Gyűjteménye

Szabolcs-Szatmár-

Beregre, történeti vármegyéire és településeire - közöttük Nyíregyházára - vonatkozó
nyomtatott dokumentumokat őrzi.
a róluk és

műveikről

Gyűjtőköre

az )tt" született, élt szép és szakírók

műveire,

szóló írásokra, továbbá a kiemelkedő, a nyilvánosság előtt ismert helyi
11

személyek" irodalmára is kiterjed . Az olvasók a legkülönfélébb dokumentumtípusokból
(könyv, periodika, kézirat, képeslap, aprónyomtatvány) válogathatnak. A több mint 11 ezer
kötetkönyv 77%-a szak-, 22%-a szépirodalom. A Szabolcsi Gyűjteményben Bessenyei György
és Krúdy Gyula számos
lapokat

elsősorban

első

kiadású munkáját is kézbe vehetik. Az 1945

mikrofilmen (353 tekercs) olvashatják az

érdeklődők .

hírlap, a Nyír (1867) és az 1880-tól 1944-ig megjelent leghosszabb

előtt

Az

kiadott helyi

első

életű

nyíregyházi

Nyírvidék már

digitalizált formában is elérhető.

29. Szent Miklós-székesegyház

A nyíregyházi görögkatolikus templom

alapkőszentelésére

1895. október l-jén került sor. A

tervezést és kivitelezést a Vojtovics-Barzó építőipari cég végezte. A kéttornyú, eklektikus
stílusú templomot 1897. október 10-én Firczák Gyula munkácsi püspök szentelte fel.
2011-ben készült el a klasszikus építészeti formákat mutató, faragott kövekkel burkolt, falazott
ikonosztázion. 2015. március 19-én a Nyíregyházi Egyházmegye magalapításával a Szent
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Miklós-templom székesegyházi rangra emelkedett. A templom észak-déli tájolással készült,
eklektikus stílusban. Összegezve, mind művészi szempontból, mind lelkiségi-közösségi
szempontból valódi értéket képvisel a székesegyház. Ezt az értéket a helyi egyház i közösség és
zömében helyi mesterek

együttműködése

alakította.

30. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság kultúraközvetítő tevékenysége
Művelődési

A Bessenyei György Irodalmi és

Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

legrégebbi kulturális egyesülete. 1898-ban alapították Nyíregyházán, Bessenyei Kör néven.
Térségünk múltjának és életének fontos

művelődési

fórumát a polgárok igénye hívta életre és

működteti

ma is. A Társaságból nőtt ki a 2. világháborút követő kényszerszünetben több, ma

működő

civil szervezet és intézmény pl. Zeneiskola.Az 1987-ben újjá alakult Bessenyei

is

Társaság elődje hagyományait folytatja. Színvonalas közművelődési programokkal, a helyi írók
patronálásával,
kiadványaival

Bessenyei
ma

is

emlékének

hozzájárul

ápolásával,

megyénk

helytörténeti

múltjának

és

tevékenységével,

jelenének

feltárásához,

megismertetéséhez. Tagjai közül számosan aktív kutatómunkát végeznek és eredményeiket
közreadják kiadványaikban, gazdagítva ezzel a hely- és irodalomtörténetet. Bessenyei
emlékének ápolásán túl a Társaság ösztönzőleg hat az újabb Bessenyei-kutatásokra is. Évente
megjelenteti a Bessenyei Almanach

című

kiadványt és a Nemesi és Polgári Füzeteket.

31. Kósa Ferenc filmrendező munkássága

Kósa Ferenc nyíregyházi születésű és ide erőteljesen mind a mai napig kötődő Kossuth- és
Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, 1989-től érdemes művész . 1997-ben Magyar Örökség

díjjal jutalmazták valamint japán császári kitüntetést kapott. 8 nagyjáték filmje és néhány
dokumentum és rövid filmje mind az emberi helytállásról az igazság kereséséről szólnak.1956ban érettségizett a Széchenyi István Közgazdasági Technikumban, majd a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán

Stúdió egyik alapítója.

tanult. 1963-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat rendezője, az Objektív

Első

filmje cannesi

rendezői

nagydíjas, ezzel az ország és Nyíregyháza

hírneve a világban értékké vált.Filmjei számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek,
alkotásait több mint ötven országban vetítették.
2017. január 22-én Kósa Ferenc vehette át a Kölcsey-emlékplakettet a magyar kultúra napján

tartott ünnepségen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén.
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32. „ Hagyományok, becsület, elkötelezettség"- a Nyíregyházi Tűzoltóság tevékenységén
keresztül

1881-ben határozott úgy a városi tanács Nyíregyházán, hogy szervezett tűzoltóságot létesít,
melynek megalakulását 1883. szeptember 23-án jelentette be Krasznay Gábor polgármester.
Az 1884. március 9-én tartott alakuló

közgyűlésen

mondták ki ténylegesen a Nyíregyházi

Önkéntes Tűzoltó Egylet működését 126 alapító, 16 pártoló és 66 működő taggal. A
főparancsnok

első

Sztárek Ferencz lett.2014-ben, a 130 éves évfordulón emléktáblát avattak az

nyíregyházi tűzoltósági laktanya helyén. 1911 és 1958 között az első tűzoltósági laktanya

Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca 16. szám alatt

működött,

a mai Szent Miklós

Görögkatolikus óvoda, Általános Iskola és Gimnázium helyén. 2016 szeptemberében a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltómúzeuma Dr. Konthy
Gyula nevét vette fel.
A

tűzo ltó

emlékhelyen számos értékes történelmi ereklyét bemutatnak, valamint a hazai és

nemzetközi sporteseményeken elért sikereket is szemléltetik. A kiállított tárgyak, egyébként
kalandos történeten mentek keresztül, hiszen a nemesfémből készült serlegeket a II. ukrán
front érkezése

előtt

a tűzoltók magukkal vitték egy ládában

először

a Dunántúlra, majd egy

Linz melletti táborba . Innen, csak egy ásatás után 1986-ban sikerült előkeríteni azokat,
amelyek

előbb

a Jósa András Múzeumban voltak láthatók, majd 2000-ben kerültek át az

ereklyék a mai Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületébe.
33. A Váci M ihály Kultu rális Központ épülete

A nyíregyházi Váci Mihály Városi Művelődési Központ épületét 1981 novemberében adták át,
amely a Kossuth-díjas Bán Ferenc tervei alapján épült. Az intézmény jogelődje a Megyei és
Városi

Művelődési

Központ volt.

Az intézmény többek között kiterjedt nem zetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott
szakembereinek

köszönhetően

hagyományteremtő

ápolja

a

régi

hagyományokat,

mindemellett

új,

programokat is szervez.

A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ az „Agóra" program keretében újult meg 2014ben. Igazi közösségi találkozó tér, ahol helyet kapnak koncertek, színházi előadások,
konferenciák. Ezen

kívül rendszeresek a tanfolyamok, a kiállítások és

művészeti együttesek
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próbái. Csúcstechnikával felszerelt többfunkciós hangversenyterme minden igényt kielégít. A
létesítmény földszintjén működik a „ Holdudvar kávézó" és annak szabadtéri terasza. A
kulturális központ

előtti

tér alkalmas szabadtéri események megtartására, míg a mellette

létrejött mozgáskorlátozott játszótér lehetőséget ad a gyermekek kikapcsolódására is.

34. Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszthelyettes, Magyar Arany Vitézségi
Éremmel kitüntetett katonahősök végső nyughelyei az Északi temetőben

Az Északi temető számos méltán híres magyar végső nyughelyét rejti, akiknek soraiból katonai
vonatkozásban kiemelkedik két, a Nagy Háborúban aktív szerepet vállaló és tevékenységéért,
helytállásáért Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katona, Rottaridesz István zászlós
és Vágó József tiszthelyettes. E két félelmet nem ismerő hős túlélte az 1. világháború
borzalmait, majd városunkba tértek haza. Sírjaik - Rottaridesz Istváné a régi szociális, Vágó
Józsefé a IV. parcellában - katonasíroknak

minősülnek,

emiatt

egyelőre

nem élveznek

különleges figyelmet, védettséget. Ezért is kell megőriznünk sírjaikat az utókor számára
mementóként, hogy némaságukkal hirdethessék azt a tenni akarást és rettenthetetlen séget ,
ami mindig is ott élt a magyar emberben és a magyar katonában.

35. Hammel József Nyíregyházáról készített fotógyűjteménye

Nyíregyházának a 18. század

közepétől

gazdag írott forrásanyaga és tárgyi emlék együttese

van . A várost ábrázoló képek azonban alig maradtak fent. A képeslapok megjelenésével már
megörökítődött

az utókor számára egy-egy jellegzetes középület, a centrum vagy a város

néhány utcájának, tereinek rész lete. A városlakókról a 19. század második
műtermi

őrző

felvételek, amelyek felkerültek a lakások falára, majd az

őseik

felétől

készültek

emlékét szeretettel

családok fényképalbumába. A vizuális források tömege a 20. század második felében

főként

a sajtófotózásnak

köszönhetően

jött létre. A nyíregyháziak hétköznapi életét, a helyi

sajátosságokat, a jelentős eseményeket, a korjellemzőket, az aktuális pillanatokat megörökítő
korabeli képek a Kelet-Magyarországban jelentek meg. Az újság első korrektora és sajtófotósa
az 1918-ban Karcagon született Hammel József lett, akinek nyugdíjas koráig készült sok ezer
fotója őrzi a város jeles pillanatait. Képeivel l épésrő l lépésre nyomon követhető az
urbanizálódás, az életmód, az öltözködés, a szórakozás formáinak átalakulása. Nyíregyháza
jelentős

épületeinek történetét „ fénnyel írta" meg a fundamentumtól a beköltözésig,
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lakótelepeinek kialakulását az
fényképezőgépével.

Múzeumnak

első

tégla

letételétől

a játszótér átadásáig követte nyomon

Hammel József több ezer fotóját és azok negatívjait a Jósa András

ajándékozta. A várostörténeti fotósorozat

unikum,

különleges vizuális

kiegészítése az elbeszélt történelemnek és hozzájárul a város vizuális rekonstruálásához,
lokálpatriotizmusunk erősítéséhez .

36. A Jóba család munkássága és a Jóba-nyomda produktumai
Jóba Elek és Piringer János 1879-ben alapította meg közös cégét lapkiadás céljából. Közösen
jegyzett lapjuk a Szabolcsi Hírlap szintén 1879-ben jelent meg

először,

1880-ban pedig

beolvadt a Nyírvidékbe . 1884-ben Jóba Elek Piringer részét megvásárolta, és önállóan, Jóbanyomda néven került bejegyzésre a vállalkozása, innentől kezdve a Nyírvidéket is egyedül adta
ki. Az olyan jelentős hetilapok, mint a már említett Nyírvidék és a Szabolcs Vármegye Hivatalos
Lapja mellett ellátta a vármegyét hivatalos nyomtatványokkal, készített tudományos és

szépirodalmi

műveket,

tankönyveket és iskolai

értesítőket,

kimutatásokat,

jegyzőkönyveket,

szabályrendeleteket és alkalmi nyomtatványokat is. Jóba Elek 1906-ban bekövetkezett
halálakor özvegye és fiai, második Jóba Elek és Jóba László vette át a vállalkozás irányítását,
de az özvegy halála után Jóba Elek vitte tovább a családi vállalkozást. Üzletvezetőjével, Weisz
Manóval még nagyobb

telje sítményű

gépek beszerzésével tovább fejlesztették a nyomdát:

nyomóhengeres gyorssajtót, rotációs gyorssajtót és

szedőgépet

vásároltak. Ez utóbbi

besze rzésével válhatott a Nyírvidék végül napilappá. Második Jóba Elek 1918-ban
bekövetkezett halála után a vállalkozást már nem tudták megmenteni a

csődtől.

1933-ban

árverezésre bocsátották a vállalatot. A Jóba nyomdászdinasztia munkássága és a Jóba nyomda
produktumai olyan elsődleges forrásai a helyismereti kutatásoknak, amik megkerülhetetlenek
a helytörténészek számra, és emellett felbecsülhetetlen eszmei értékkel bírnak.

37. A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportjának munkássága
A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja 1985-ben alakult
Tarcai Zoltán karnagy úr munkájának köszönhetően. 2009. december 26-án a Társaság
vezetését Dr. Joób Árpád népzenekutató, a Nyíregyházi Főiskola ny. tanszékvezető tanára
2016. évben pedig Szabó Dénes igazgató, Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művésze vette át.
Programjának meghirdetése után a társaság taglétszáma jelentő sen megnövekedett, jelenleg

már több mint 700

fő.

A több mint három évtizedes fennállás alatt sikerült az eredeti
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célkitűzéseket
megőrizni ,

maradéktalanul

megvalósítani:

Kodály

szellemi

képviselni, továbbadni az értékes szellemi kultúrát. A

foglalkozású tagok között

példaértékű

örökségéhez
különböző

méltóan

hivatású és

összetartozást jelent a kultúra iránti elkötelezettség.

Szokolay Sándor Kossuth-díjas magyar zeneszerző szerint „A garancia : a vidék még mindig
tisztább és töretlenebb lelkesedése„. és Élő -Értékeitek .„ Szolgálatot vállaló, másokért még
élni - tudó Elhivatottaké !"

38. Dr. Szilágyi Jenő birkózó sporttevékenysége
Dr. Szilágyi Jenő 1887-ben született. Középiskoláit Nyíregyházán végezte, majd jogot hallgatott
Debrecenben és Eperjesen. 1913-ban doktorált Kolozsvárott, míg ügyvédi vizsgát 1914-ben
tett Marosvásárhelyen, s azután megnyitotta irodáját Nyíregyházán. Dr. Szilágyi Jenő
birkózóként sokszoros bajnok volt, míg ügyvédként a szellemi birkózást

űzte.

Ritka testi ereje

párosulva testi ügyességével a birkózás terén szerezte meg számára a babért. 1911-ben a
császári és királyi 65. közös gyalogezrednél szolgált; sport eredményei is leginkább erre az
időre

estek. Könnyű atlétikában is kitűnt és az érmek tömegeit nyerte. Mint úszó nemcsak

sporteredményeket ért el, hanem több fuldokló kimentésével is kitüntette magát. 1910-ben
Debrecenben Észak-Magyarország bajnoka lett, majd Kolozsvárott aratott diadalt, mint Erdély
bajnoka. 1913-ban Debrecenben az összes magyar

főiskolák

bajnokságát verekedte ki. 1914-

ben Ungváron Észak-Magyarország bajnokságát újra megnyerte. A vidék valamennyi
birkózója közül egyedül Dr. Szilágyi
mérkőzésvezetőként

sok

mérkőzést

Jenőt

fogadták el aktív bírónak, s ennek alapján

irányított. Sok tanítványa közül különösen

kitűnt Benkő

András aki olimpikon is volt, Kiss Kálmán aki sokszoros kerületi bajnok lett, Szuhács András aki
katonai bajnoki címet szerzett. 1924-ben Dr. Szilágyi Jenőt, mint legjobb versenybírót katonai
sportérem-plakettel tüntette ki a Miskolci Vegyes Dandár Parancsnokság. A budapesti Magyar
Birkózó Szövetségnek hosszú éveken át volt tanácstagja és első osztályú bírója. A Nyíregyházi
Vasutas Sport Club (NYVSC) birkózó szakosztályának elnöke volt, s ugyanezen tisztet töltötte
be hosszú éveken át a Nyíregyházi Torna és Vívó Egyletnél (NYTVE), illetve a Nyíregyházi
Kereskedők

és Iparosok Sport Egyesületénél (NYKISE-nél) is.

Dr. Szilágyi Jenő ragaszkodott Nyíregyházához és ahhoz, hogy tovább öregbíthesse a város
sportéleti tevékenységét.
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39. Elek Emil

fotóművész

Nyíregyházát ábrázoló fotógyűjteménye és munkássága

Elek Emil Krúdy Gyula-díjas fotóriporter 1946. január 03-án született Nagykállóban.
Nyíregyházán a szakmunkás bizonyítvány megszerzését
dolgozott.

1968.

nyarán

a

Kelet-Magyarország

követően

hivatásos fényképészként

szerkesztőségébe

hívták

főállású

fotóriporternek. Az itt eltöltött 38 évi munka során számos újdonságot vezetett be,
képriportokat, képösszeállításokat jelentetett meg Nyíregyházáról

és

megyénkről,

új

képfeldolgozást, képarchiválás létesítését vezette be a szerkesztőségben. Élete során több
díjban részesült : Magyar Televízió Nívódíja, Újságíró Szövetség Aranytolla, Krúdy Gyula-díj,
Sipkay-díj. Több jelentős és országosan is jegyzett képes fotóalbumot készített SzabolcsSzatmár-Bereg megye fejlődéséről, műemlékeiről, szép tájairól és fontos létesítményeiről. Elek
Emil Nyíregyházáról készített fotógyűjteménye a Jósa András Múzeumban került

megőrzésre .

40. A Nyírvíz-palota épülete
Az épületet a Nyírvíz Szabályozó Társulat készíttette. Az épület szecessziós és eklektikus
jegyeket visel magán. A székházat 1913. februárjában kezdték el építeni Papp Gyula és
Szabolcs Ferenc tervei alapján. Az épület építését Adorján János nyíregyházi vállalkozó
végezte. Az épület: Földszint + 3 emeletes, gazdagon tagolt tömegű és homlokzatú sarok- és
oldalrizalitokkal, tetőfelépítményekkel hangsúlyozott épület.
A földszinten 12 üzlet, egy bankhelyiség, a

kezelőszemélyzet

céljaira szolgáló lakások, az

emeleteken 11 bérlakás, a társulati hivatal helyiségei, 3 tisztviselői lakás nyert elhelyezést. Az
épületben személy és teherfelvonót, valamint házi vízvezetéket és központi fűtés berendezést
építettek. Az épület lépcsőházának díszes ablakait (87 m 2 ), a lift a függő-folyosó lengő ajtóinak
maratott üvegeit (43 m 2 ), valamint a homlokzat csodálatos díszítését Róth Miksa neves
üvegműves

készítette. Az épület szennyvíztisztítását biológiai szennyvíztisztítással oldották

meg. Az építkezés 1914.-ben

fejeződött

be. Az építési munka költsége 780 OOO korona volt.

Az épület dísze volt az 1950-es évek első feléig a kupoláján álló rétisas, amelyet akkor
eltávolítottak, és nem került elő. Lengyel Tibor szobrászművész készítette el az új szobrot. Az
épületet az Európai Unió által támogatott, csaknem 2,5 milliárd forint értékű, úgynevezett
integrált városfejlesztési stratégiai program keretében újították fel külsőleg. A külső felújítás
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során megújultak a rizalitok, mozaikok valamint helyreállították a festett, illetve savmaratott
üvegablakokat, ajtókat.

41. Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenysége

Benczi Gyula a " Nyírség varázshegedűse" híres cigányzenész családba született 1849-ben.
Benczi Gyula " népzenész" és híres ember volt, híresebb, mint sok követ vagy színész. Jókai
Móréval vetekedett a híressége.

Benczi Gyula

hűséges

volt ahhoz a földhöz,

amelyből

fogantatott. Negyven esztendőn át helyi és országos híresség volt, de számos helyen ismerték
külföldön is. Tizenhat legényből álló bandája az 1870-es években kezdett népszerű lenni, és a
80-as évek elejéig Nyíregyházán leggyakrabban az Európa Szálló termeiben játszott, ez ma az
Európa-ház, ahol ezt emléktábla is jelzi. Benczi Gyula művészi tevékenységének főbb
helyszínei Nyíregyházán : Széchenyi Szálló, Korona,
Polgári

Vendéglő,

Nagyvendéglő,

Hárs

Vendéglő,

Va súti

Pannónia Kávéház, Sóstó. Zenekarával általában hangversenyeket adtak

(Weber, Rossini operanyitányok, hangszerszólók és improvizációk) átdolgozva, kotta nélkül. A
város kulturális életében is maradandót alkotott, hiszen zenekarának játékával nyílt meg a
színház 1894-ben és

ők

köszöntötték a milleniumi

esztendőt

is. A 80-as évek második

felétől

évente hosszabb turnékon vett részt külföldön (Berlin, Brüsszel, Párizs, Bordeaux, London,
Stockholm).

Később

a cári udvarba is eljutottak, és a walesi herceg

előtt

is játszottak, de

leszívesebben Nyíregyházán játszott a bandájával.

42.

A

Nyíregyháza-Városi Református Templom

műemlékvédelem

alatt álló Nyíregyháza-Városi Református Templom a Kálvin tér legszebb

és legnagyobb épülete. Kelet-nyugati

tengelyű .

Keleti homlokzati tornya 38 m magas. A

templom vasbeton szerkezetű karzata 1936-ban készült el. A Nyíregyházára látogató
vendégek, túristák mint építészeti alkotást csodálják. A templom terveit Melhouse János
Nyíregyházán élő, Szászországból származó építész készítette 1870-ben. Az építéssel Szabó
Márton és Styevanyik István helyi vállalkozókat bízták meg. Alapkövét 1873. május 12-én,
áldozócsütörtök napján tették le. A templomot Révész Bálint püspök és Lukács Ödön lelkész
szentelte fel 1883. július 03-án. A templom nagyszabású felújítá sára 2006 és 2009 között került
sor. Ennek keretében Krupiczer Antal fafaragó művész új szószéket készített, Kulcsár Attila
építész tervei szerint felújították a főbejárati kaput, valamint elvégezték a templom külső
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renoválását

és belső festését. Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város Önkormányzatának

támogatásával a templom díszkivilágítást kapott. A város református felekezetű lakossága a
lelkipásztorkkal együtt mindent megtesz a templom fennmaradásáért, állagmegőrzéséért .

43.

A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata

Az NYVSSC (Nyíregyházi Vasutas Spartacus Sport Club) labdarúgó szakosztályának egyszerűbb és közismertebb nevén a Spartacusnak - Aranycsapata az 1978-1984 között
szereplő

együttes volt. Ez a gárda jutott fel először Szabolcs-Szatmár megyéből a magyar

labdarúgás élvonalába . Az ország válogatottja még rendszeres szereplője volt a nemzetközi
futballéletnek. A világ- és kontinensbajnokságok résztvevőjeként nem egyszer érmes
helyezést el. A feljutás rangját és súlyát bizonyítja, hogy már a másodosztályban 10-15 ezres
tömegek látogatták a bajnoki mérkőzéseket . Sőt az idegenbeli rangadókra is ezrek követték
busszal, autóval kedvenceiket. A csapat viharos gyorsasággal a megye csapatává vált, és egyik
erőssége volt a megyéhez való szoros kötődés . Ennek szellemében hívták „ haza" a másutt

játszó szabolcsi, szatmári labdarúgókat. A megye gyárai, üzemei is fokozato san a „ Szpari"
mellé álltak. A szurkolók érzelmi és és anyagi hozzáállása pedig legendás megnyilvánulásokat
hozott felszínre . Például rendszeresen bevitték a Városi Stadionba a visszaváltható üvegeiket,
hogy ezzel is segítsék a csapat költségvetését.
A csapatot Temesvári Miklós edző és szakmai stábja másfél év alatt olyan erős, összetartó
csapattá

kovácsolta, amely az akkori

kemény NB l-ben

is megállta a helyét.

A

meglepetéscsapat első felsőosztályú sorozatában az élmezőnybe verekedte magát. Hetedik
helyezése azóta is megdöntetlen a klub sok évtizedes történetében .

44. A Nyíregyházi Női Röplabda Club kiemelkedő sporttevékenysége

A hétszeres Magyar Kupa győztes és hatszoros Magyar Bajnok nyíregyházi együttes 1997-ben
került fel a Magyar Női Röplabda Bajnokság első osztályába, s rögtön a negyedik helyen
végzett újonc létére.

Az igazi aranykorszak 1999-től kezdődött, amikor zsinórban négy

szezonon keresztül mind a bajnoki, mind a kupa aranyat megszerezte a csapat.A 2003-2004es szezonban az együttes megvédte a Magyar Kupa trófeáját, 2006-2007-ben újra duplázni
tudott a csapat, a Kupaarany mellé óriási bravúrral megszerezte a bajnoki címet is.

A csapat
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tagja volt a nemzetközi kupasoroztak

legerősebbjének,

a 2002-2003-as és a 2003-2004-es

INDESIT European Champions League (Bajnokok Ligája) versenysorozatának, s így, a legjobb
európai csapatok közt is megmutathatta magát. Más nemzetközi kupákban (CEV Cup, Top
Team's Cup, Challange Cup) induló európai sztárcsapatok ellen (Dinamo Moskva, Günes
Sigorta Vakfibank lstambul, Telekom Wien, stb.) is tisztességgel helyt álltak a lányok.
Bebizonyították, hogy a nemzetközi porondon is van keresnivalójuk, melyre ékes bizonyíték
volt a 2009-es nemzetközi kupaszezon, amikor az azerbajdzsáni Azerrail Baku sztárcsapatát
legyőzve

jutott tovább az együttes, s éppen lemaradt a négyes fináléról. Nyíregyháza ez idáig

három alkalommal vett részt a Közép-Európai

országok klubcsapatainak szervezett

bajnokságokban. A nyíregyházi együttes a mai napig a magyar női röplabdázásnak olyan
zászlóshajója szeretne lenni, akik egyre nagyobb rangot vívnak ki a hazai- és nemzetközi
kupaszerepléssel vívnak ki a városnak és nem utolsósorban a sportágnak.
45. Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó kiemelkedő sporttevékenysége
Dr. Szabó Tünde olimpiai-, világbajnoki- és Európa-bajnoki ezüstérmes hátúszó Nyíregyházán
született. A nyíregyházi úszó az úszással a 9. számú Általános Iskola (ma Arany János Általános
Iskola és Gimnázium) testnevelés tagozatos osztályának tanulójaként ismerkedett meg. Dr.
Szabó Tünde 1982-től az NYVSC színeiben versenyzett. Tehetségének és szorgalmának
köszönhetően

nyolcadik osztályos korában robbant be a korosztálya élvonalába. Az első

komoly nemzetközi megmérettetésre Észak-Korea fővárosában, Phenjanban került sor 1987ben, ahol 100 méteres hátúszásban aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny egyetlen
magyar aranyérmese lett. 1988-ban Amersfoortban (Hollandia) és 1989-ben Leeds-ben (Nagy
- Britannia) az ifjúsági Európa-bajnokságon 100 és 200 méteres hátúszásban ezüstérmet
szerzett. Az igazi nagy világsikert az 1991-es perthi-i (Ausztrália) felnőtt úszó-világbajnokság
jelentette, ahol 100 méteres hátúszá sban a második helyezésig sikerült hajráznia. 1992-ben
a barcelonai olimpián már éremesélyesként indult el, ahol 100 méteres hátúszásban
ezüstérmet szerzett, 200 méteres hátúszásban pedig hatodik lett. Visszavonulása után
úszóiskoláját vezette és 1998 -ban a Testnevelési Egyetemen szakedzői diplomát szerzett.
2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán diplomázott, jogász
szakon. Ezt követően 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sportjogi szakjogász
diplomát szerzett.

Aktív sportolói pályafutását követően sem szakadt el teljesen a sport

világától, hiszen 2012-ben tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének és a SPORTJUS
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(Magyar Sportjogász Társaság) .
tagja, az egyetem oktatója.
46.

2015-től

2015-től

a Testnevelési Egyetem Sportjogi Tanszéki csoport

Sportért felelős államtitkár.

Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága

Tanulmányait Nyíregyháza és Szeged városában folytatta, művésztanárai Pál Gyula, Németh
Lászlóné

Michna

Éva

és

Krutilla

József

voltak.

Közel

harminc

éve

foglalkozik

műemlékfotózással, filmezéssel. Öt földrész százkét országában több mint húszezer - nem

digitális - műemlékfotót készített, kétszáz órányi videofilmet forgatott. Különösen a
műemlékvédelem ,

környezet- és

a táj és a

műalkotás

viszonya foglalkoztatja . legújabb

albumainak középpontjában azonban már az ember áll. Színes és fekete-fehér műemlékfotó i
jelentek meg az Armenia, az Értékmentő, a Falu Város Régió, a Hajdú-Bihari Napló, KeletMagyarország, a Korzó, a Műemlékvédelem , a Műsorkalauz, a Nyírségi Gondolat, az Örökség,
a Polonia W~gierska, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle és a Megyei Könyvtárak Lapja 19992017. évi számaiban, a szlovákiai Régió c. kulturális folyóiratban, továbbá au sztri ai és hazai
képeslapokon, almanachokban, kiadványokban és fesztiválfüzetekben. 2008-ban a kulturális
és oktatási miniszter - az indokolás szerint a m űe m lé kvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő
publikációs (és

műemlékfotós}

tevékenységért - a Magyar

Műemlékvédelemért

Gyula-Emlékéremmel tüntette ki. Eddig t izennégy fotóalbuma és hét - saját

- Forster

műemlékfotóit

tartalmazó-tanulmánykötete látott napvilágot. Több mint negyven önálló fotó- és fotografika
kiállítása nyílt meg, Magyarországon, Au szt riában és Szlovákiában. Több esetben kérték föl
műemlék-

és szociofotó pályázatok

zsűritagjának,

olykor pedig festő- és

zsűrizésére,

továbbá színházi fesztiválok és

grafikusm űvészek

vetélkedők

albumainak bemutatására .

A Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek és a javaslattevők
megnevezése
Srsz.
1.

Nemzeti értékek megnevezése:
Bessenyei-szobor

Javaslatot benyújtotta:
Dr. Nagy Éva

2.

Bokortanyák

Hajzer Gabriella

3.

Nyírség Turizmusáért Egyesület

4.

Nyíregyházi Cantemus Kórus
munkássága
Nyírség Táncegyüttes munkássága

Dr. Ulrich Attila

5.

Sóstógyógyfürdő,

mint gyógyhely

Dohanics László

6.

Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi
értékek gyűjtőhelye

Dr. Ulrich Attila
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7.
8.
9.

10.
11.

Sóstó Zoo
Szabolcs Néptáncegyüttes
munkássága
Tirpák népi építészet
Krúdy Gyula irodalomtörténeti
munkássága
Szikora Tamás festőművész alkotásai

Riczu Éva
Dr. Ulrich Attila
Kertész Tünde Fruzsina
Nyírség Turizmusáért Egyesület
Szikora Péter

4 for Dance táncegyüttes eredményei,
koncepciója
Bárány Frigyes művészeti
tevékenysége

Vilikó Réka

14.

Hősök temetője

llyés Gábor

15.

Dr. Kührner Éva

16.

Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi
tevékenysége Nyíregyházán
Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

17.

A nyíregyházi huszár

18.

Dr. Erdész Sándor néprajzkutató,

Jósa András Múzeum
{Holmár Zoltán)
Dr. Bodnár Zsuzsanna

12.

13.

Dr. Nagy Éva

Bánszki Hajnalka

múzeumalapító szakmai munkássága
19.

Dr. Korompay-Klekner Károly
kórházszervező és sebészi
tevékenysége

Dr. Kührner Éva

20.

nyíregyházi Sóstói-erdő

Nagy Tibor

21.

Nyíregyházi Egyetem Tuzson János
Botanikus Kertje, mint növényi
ritkaságok gyűjtőhelye

Boronkay Ferencné

22.

Nyíregyháza legrégibb iratai

Galambos Sándor

23.

Magyar szablyavívás, a Borsodyvívórendszer
Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola Könyvtárának
régi kézirat és

Dr. Tóth András Tamás, Máday
Norbert
Dr. Kührner Éva

24.

nyomtatványgyűjteménye

25.

Jósa András Múzeum, mint a városi és
megyei történeti értékek gyűjtőhelye

Jósa András Múzeum
{Holmár Zoltán)

26.

A Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház mint
zarándoktemplom

Láda Bertalan
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27.

Kéry Péter Nyíregyháza és környéke
történelméről,

természeti

Csordás László

értékeiről,

néprajzáról szóló filmalkotásai
28.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

László Gézáné dr.

29.

Szent Miklós-székesegyház

30.

31.

A Bessenyei György Irodalmi és
Művelődési Társaság kultúraközvetítő
tevékenysége
Kósa Ferenc filmrendező munkássága

Nyíregyházi Egyházmegye
Szocska A. Ábel megyés püspök
és Ujteleki Zsuzsanna
segédlevéltáros
Dr. Kührner Éva

32 .

11

33.
34.

Almássy Lászlóné

Hagyományok, becsület,
elkötelezettség" - a Nyíregyházi
Tűzoltóság tevékenységén keresztül

Andó Károly önkormányzati

A Váci Mihály Kulturális Központ
épülete
Rottaridesz István zászlós és Vágó
József tiszthelyettes, Magyar Arany
Vitézségi Éremmel kitüntetett
katonahősök végső nyughelyei az
Északi temetőben

Mészáros Szilárd igazgató

képviselő

Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 6.
Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda Nyíregyháza
Kertész József százados és Simkó
Csilla t . főhadnagy

35.

Hamm el József Nyíregyházáról
készített fotógyűjteménye

Kujbusné Dr. Mecsei Éva

36.

A Jóba család munkássága és a Jóbanyomda produktumai

Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár
Krajnyák-Jávor Andrea

37.

A Magyar Kodály Társaság SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Tagcsoportjának munká ssága

Belinszky Etelka

38.

Dr. Szilágyi Jenő birkózó
sporttevékenysége
Elek Emil fotóművész Nyíregyházát
ábrázoló fotógyűjteménye és
munkássága
A Nyírvíz-palota épülete

Holmár Zoltán történész

39.

40.

Balogh József

Szabó Józsefné
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41.

Virók Ernő

Ben czi Gyula, a híres nyíregyházi
cigányprímás zeneművészeti
tevékenysége

42.

Nyíregyháza-Városi Református

Dr. László Gézáné dr.

Templom

43.
44.
45.

A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata

Stevanyik András

A Nyíregyházi Női Röplabda Club
kieme lkedő sporttevékenysége

Nonprofit Kft.

Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó

Kőhalmi Richárd

Nyíregyházi Sportcentrum

kiemelkedő sporttevékenysége

46.

Sipos

László

műemlékfotós

műemlékvédő

és

Dialóg Nyugdíjas Egyesü let

munkássága

Nyíregyháza, 2018. december 10.

8./ napirend : Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

működő

Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető)
beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
E lőadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági vélemények ismertetésére az elnököket.
El őször

dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
t isztelt

Közgyűlés!

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 7 igen szavazattal

javasolja elfogadásra a pályázati kiírást.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt

szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

előterjesztéshez?
Közgyűlést,

hogy
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Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyűlés 20 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

211/2018. (Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum
megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló
pályázati felhívás kiírásáról

A Közgyűlés

1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 150/1992 (Xl.20.)
Korm. rendelet alapján a határozat mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételével pályázatot
ír ki a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum
megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére.
2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális
és Sport Bizottságot.
2/b. Felkéri a Jósa András Múzeum Közalkalmazotti Tanácsát a Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezetét és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét arra, hogy e Bizottságba 1-1
tagot delegáljanak.

Melléklet a 211/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Jósa András Múzeum
megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019 . április 01-jétől 2022. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A megyei h atókörű városi múzeum igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú
távú fej lesztési célj ainak, stratégiájának kido lgozása, a Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben
dolgozók felett a munká ltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó
jogsza bályokban meghatározott fe ladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
döntéshozata l az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közműve l ődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyáva l összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm . rendelet 3. és
5. számú me llékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász
szakképzettség,
büntetlen

e lőélet,

magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar

nyelvtudás,
tárgya l ásszintű

idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag

elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal

egyenértékű

okirat, a

szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásáva l,
a 150/1992. (Xl.20.) Korm . rendelet 6/G . §. rende lkezéseinek megfele lően államháztartási és
vezetési ismeret eket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy nyilatkozik, hogy a megbízását
követő

2 éven be lül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,

a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban szerzett lega lább öt éves szakmai gyakorlat,
vezetői

gyakorlat,

kieme l kedő

szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,

a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a m unkáltatóval közalkalma zotti jogviszonyban áll, vagy a megb ízással

egyidejűleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(Xl.20.) Korm . rendelet szerint,
cse lekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pá lyázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
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államilag elismert komplex típusú középfokú nyelwizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű
okirat közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló
igazolás

közjegyző

által hitelesített másolata,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló
okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének

megfelelő

jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
Vezetői

gyakorlat igazolása,

kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok,

publikációk másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen

előéletet,

és hogy

nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d)
pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
három éves

időtartamra

szóló az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

-

- a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll.
törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására vonatkozóan,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt,
- magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata),
a 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet 6/G. §. rendelkezéseinek megfelelően államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által
hitelesített másolata- kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy ha a
fenti képzést a magasabb vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja, vagy
nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot
bemutatja a munkáltatónak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala
Kulturális Osztály nyújt a 06-42/524-524/535 .m . telefonszámon .

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen: Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített
szakmai bizottságának véleménye és a kulturális tv. 45. § (4) bekezdésének megfelelően a kultúráért
felelős miniszter egyetértése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat
elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott
pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2019. január 14.
- a Jósa András Múzeum honlapja - 2019 . január 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak
kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatot zárt borítékban „Jósa Andrá s Múzeum megyei
hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) pályázat" megjelöléssel személyesen kell
benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc polgármester részére
hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot : ......... ./ 2018.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi
feltételnek megfelel.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel (Közigállás publikálási)
időpontja: 2019. január 14.

9./ napirend: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati
felhívás kiírásának módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta . Kérem a bizottsági vélemények ismertetésétét az
Először

elnököktől.

dr. Tirpák György elnök úré a szó.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
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Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt

Közgyűlés!

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 7 igen szavazattal

javasolja a pályázati kiírás módosítását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt ugye a határidőt érinti pusztán a módosítás.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

212/2018. (Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásának
módosításáról
A

Közgyűlés

1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § {1) bekezdése, valamint a
150/1992 {Xl.20.} Korm. rendelet alapján -az elbírálás határidejének változása miatt- a haturozat
mellékletében szereplő módosított pályázati felhívást tesz közzé a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.
2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kultu ális
és Sport Bizottságot.
2/b. Felkéri a Váci Mihály Kulturális Központ Közalkalmazotti Tanácsát, a Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetét és a Magyar Népművelők Egyesületét arra, hogy e
Bizottságba 1-1 tagot delegáljanak.

Melléklet a 212/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
hat ározatlan idejű közalka lmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes m u nkaidő.
A vezetői megbízás időtartama :
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.március 01-jétől 2022. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmá r- Bereg megye
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fe ladatok:
Az igazgató feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a
takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának
kid olgozása, a Váci Mihály Kul t urá lis Központban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói
jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban
mind en olyan ügyben, amelyet jogszabá ly nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetm ény megállapítására és a jutt atásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, va lami nt a köza lkalmazottak jogá llásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajt ásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm . rendelet 3. és
5. szá mú mellékletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
felsőfokú

végzettség és

közművelődési

szakképzettség, vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
büntet len előé let, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar
nye lvtudás,
közműve lődési

intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket

nyújtó legaláb b 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha jogász vagy közgazdász
sza kképzettséggel rendelkezik-, vagy ha a fenti képzést a

vezetői

megbízást

elvégezte és azt okirattal igazolja - vagy nyilatkozik, hogy a magasabb
követő

vezetői

mege lőzően

megbízását

2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,

a fe l sőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú fe lsőfokú végzettség és
fe lsőfokú

szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfe lelő fe ladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat és
kie m elkedő

szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

a Kjt .20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megb ízást az ka ph at,
aki a munká ltat óva l közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidej űleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/ 1992.(Xl.20.) Korm . rendelet szerint,
cselekvőképesség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte
mesterfokozat és szakirányú szakképzettség
1-3 év vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló
okmány(ok)

közjegyző

által hitelesített másolata,

a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és
felsőfokú

szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
kiemelkedő

szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzésének igazolása,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy
nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d)
pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
Három év

időtartamra

szóló, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban

résztvevők

megismerhessék, és abba betekintsenek,

- a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll.
törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására vonatkozóan,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
vezetői gyakorlat igazolása,
magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata),
a közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata
- kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik-, vagy ha a fenti képzést a
vezetői

megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja - vagy a pályázó nyilatkozik,

hogy a magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló
okiratot bemutatja a munkáltatónak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019 . március 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.
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A pá lyázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivata la
Kulturá lis Osztá ly nyújt a 06-42/524-524/535.m. telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja :
Személyesen: Dr. Kovács Ferenc polgármester részére Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített
szakmai bizottságának véleménye alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat
elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott
pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 07.

A módosított pályázat kiírás további közzétételének helye, idej e:
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2018. december 21.
- a Váci Mihá ly Kulturális Központ honlapja - 2018. december 21.
A munká ltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát . A köza lkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a
köza lkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak
kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.
A pá lyázatot zárt borítékban a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) pályázat
megjelölésse l személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Kovács
Fe renc polgármester részére hivatali munkaidőben {4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon fe ltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot JKAB/836/2018. A pályázat
csak akko r érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek
megfelel. A Közgyűlés fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzét étel (Közigállás publikálási)
időpontja: 2018. december 21.

10./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének
megállapítására
E lőadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést szokásainknak megfelelően valamennyi bizottság
tárgyalta, úgyhogy kérem az elnököket a bizottságok véleményeinek ismertetésére. Először dr. Adorján
Gusztáv elnök úré a szó.
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztés megtárgyalta és egyhangúlag javasolja

a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva :(Közneve lési, Kulturális és sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tiszt elt Közgyű l és! A Köznevelési, Kulturális és Sport bizottság az előterjesztés megtárgyalta, majd 7
igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra .
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, t isztelt
Közgyű lés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Kö zgyű lés! A Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Vassné Harman Gyöngyi

képviselő

asszony.

Vassné Harman Gyöngyi:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
t isztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfoga dásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 6 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e va lakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászóln i kíván-e va laki? Nincs jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor j elen volt 18 képviselő .
A Közgyű lés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉS É NEK

213/2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros

Közgyű lése

megállapításáról

2019. évi munkat ervének
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A

Közgyűlés

a 2019. évre vonat kozó munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

1. szá mú melléklet a 213/ 2018.(Xll.20.) számú hat ározathoz

KÖZGYŰLÉSI TERVEZETT ÜLÉSNAPOK

2019.ÉVBEN

FEBRUÁR

7.

FEBRUÁR

28.

MÁRCIUS

28.

ÁPRILIS

25.

,

--<

MAJUS

30.

JÚNIUS

27.

,

JULIUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER

KÖZGYŰLÉSI SZÜNET

12.
ALAKULÓ ÜLÉS

OKTÓBER

31.

NOVEMBER

28.

DECEMBER

19.
1
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2. számú melléklet a 213/2018. (Xll.20.) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

2019. évi

MUNKATERVE

FEBRUÁR 7.

1./

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és

adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének
megállapítására 2020-2021-2022. évekre
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: valamennyi bizottság
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3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi telepü lési
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködés i megállapodások
felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata megállapítá sáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat
módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

S./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról
szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bilfinger M CE
Nyíregyháza Kft. között kötendő iparfejlesztési és településrendezési megállapodás és
közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodá s jóváhagyására
Előadó : Veres István városi főépítész

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
7./

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló
48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási
szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

M eghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9./ E lőterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére
benyújtott pályázat(ok) elbírálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
10./ E lőterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

FEBRUÁR28 .
1./ E lőterjesztés a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. {11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
El őadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

4./ Előterjesztés a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó:

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
5./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati
támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

7./ Előterjesztés 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 jóváhagyására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

MÁRCIUS28.
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről,
és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységé ről
Előadók :

Gerebenics Károly tű . alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.őrnagy, tűzoltóparancs nok

Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi
tevékenységéről
Előadó : Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi : valamennyi bizottság
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4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségtervének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló 13/2011. {111.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Településképi Arculati Kézikönyvének valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.{X.27.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatára

Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

9./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának 2018. évi tevékenységéről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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10./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök" József- díj adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

ÁPRILIS 25.

1./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről
Előadó : Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi

Oktatókórház főigazgatója
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
2./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltségének tevékenységéről, jövőjéről
Előadó: llyés György megyei vezető mentőtiszt

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és

Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjesztés Nyíregyháza stratégiai zajtérképére alapuló intézkedési terv elfogadására
Előadó:

Pató István városfejlesztési s városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

4./ Előterjesztés bírósági ülnökök választására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

5./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „OktatóNevelő Munkáért Vietorisz-díj" kitüntetések adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MÁJUS30.

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könywizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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3./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

S./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák
alapító okiratainak módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői)
pályázati
felhívásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára,
továbbá
intézmenyvezetői(magasabb vezetői) megbízás adására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

7./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzései
éves statisztikai összegzésének elfogadására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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9./ Előterjesztés a NYÍRW Nonprofit Kft. 2018. évi működési jelentésének jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi :

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

10./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési tervének átfogó felülvizsgálata során
készült munkaközi anyag véleményezésére
Előadó:

Veres István városi főépítész

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

11./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

12./ Előterje sztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésé nek 2018. évi
teljesítésére
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városst ratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
13./Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. ev1 környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évi
terv jóváhagyá sá ra
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „ Babicz Béla díj"
adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
15./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj"
adományozására
Előadó : Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

JÚNIUS 27.

KÖZMEGHALLGATÁS
1./ Előterjesztés a 2019-2020. évi óvodai nevelési év indítására
Előadó :

Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
2./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. 1. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó : Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

3./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi : valamennyi bizottság
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014-2019. évi gazdasági
programjának végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság
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5./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
6./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára" cím adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

7./ Előterjesztés az „ Inczédy György ÉLETMŰ - díj" adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

8./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

SZEPTEMBER 12.

1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 1. féléves költségvetési
gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági o sztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2020. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjeszté s a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítá sára
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi : valamennyi bizottság

5./Előterjesztés

Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
2019.
évi
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására

költségvetéséről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi :

OKTÓBER

.„.

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

ALAKULÓ ÜLÉS (A választás eredményének jogerőssé válását követő
tizenöt napon belül)

OKTÓBER31.

1./ Tájékoztató a 2019/2020-as tanévindításról
Előadó:

polgármester

Meghívottak: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Véleményezi : az érintett bizottság
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2./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és ifjúsági feladatok ellátására pályázat
kiírására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság

3./ Előterjesztés az Együtt Egymásért 11 Burger István -díj" adományozására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság

NOVEMBER 28.
1. Tájékoztató a Nyíregyházi Egyetem
Előadó:

tevékenységéről

Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi
számlavezetőjének megválasztására
Előadó:

polgármester
jegyző

gazdasági

osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

az érintett bizottságok

3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló következő
évi keretösszegek jóváhagyására
Előadó:

polgármester

Véleményezi :

az érintett bizottságok

4./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási, karbantartási
feladatainak végrehajtásáról
Előadó:

vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi : az érintett bizottság
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S./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak- magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó
intézkedésekre
Előadó: városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
7./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés adományozására
Előadó:

polgármester

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj emlékérem" adományozására
11

Előadó:

polgármester

DECEMBER 19.

1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.

évi munkatervének

megállapítására
Előadó: polgármester
jegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ellenőrzési
tervére
Előadó:

ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
3./ Előterjesztés az ldősügyi Tanács 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság
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4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó :

Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: az érintett bizottságok
5./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának
jóváhagyására
Előadó :

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottságok
6./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó :

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi : valamennyi bizottság
7./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó :

vagyongazdálkodási

osztályvezető

Véleményezi : az érintett bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó:

polgármester
jegyző

gazdasági

osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: az érintett bizottságok
9./ Előterjesztés 11 Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés
adományozására
Előadó :

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság
Nyíregyháza, 2018. december 20.
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11./ na pirend :

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és

Működési

Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat

módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az e lőterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta .
Úgyhogy kérem dr. Tirpák György elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyű l és! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és S igen szavazattal
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e va laki? Nem érkezett jelzés, szavazás következi k. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előte rjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő .
A Közgyű l és 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰ LÉSÉNEK
214/2018. (Xll.20) számú
h a tá roza t a
Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgá rmesteri Hivatala Szervezeti és M űködési
Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10. ) számú hatá rozat módosít ásá ról

A Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár mester i Hivatala Szervezeti és

Működési

Szabályzatát (a továbbiakban : hivatali SZMSZ) 2019. január 1-ei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja :
1.A hivatali SZMSZ V. fejezet - a jegyző feladatai -

3.) pontja az alábbi új pontokkal

egészül ki :

3.2.9 . biztosítja az önkormányzati ASP csatlakozással érintett szakrendszereinek
működését, gondoskodik a szükséges szabályozási, technikai feltételek megteremtéséről,

11

3.2.10. biztosítja az elektronikus ügyintézés működte tését, gondoskodik a szükséges
szabályozási, technikai feltételek megteremtéséről. 11
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2.A hivatali SZMSZ VII. fejezet - a hatósági főosztályvezető feladatai - az alábbi új ponttal
egészül ki :

19. koordinálja az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás előkészítő és
csatlakoztatási feladatait, kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár ASP Központjával. 11

11

3.A hivatali SZMSZ VIII . fejezet - az osztályvezető feladatai- 4.) pontja az alábbi új ponttal
egészül ki:

4.23. gondoskodik az elektronikus ügyintézés keretében a belső szervezeti egység hivatali
kapuján történő iratmozgás, adatmozgás figyelemmel kíséréséről, megszervezi az ide
beérkező elektronikus küldemények, iratok, az ide és a központi hivatali kapura beérkező,
szervezeti egyégét érintő kézbesítési és meghiúsulási igazolások letöltését, érkeztetését és
elektronikus feltöltését a helyi iratkezelő rendszerbe, továbbá az osztályról kimenő
elektronikus iratok központi vagy osztályos hivatali kapun történő továbbítását. 11

11

4. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a jegyzői kabinet emberi
- az alábbi új rendelkezéssel egészül ki :

erőforrás

menedzsment feladatai

11 előkészíti az Önkormányzati ASP rendszerhez igénybevételéhez kapcsolódó
munkavállalói titoktartási nyilatkozatokat és azok megőrzéséről gondoskodik. 11

S. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a jegyzői kabinet
feladatai - az alábbi új rendelkezéssel egészül ki :

közgyűlési

és törvényességi csoport

részt vesz az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak alkalmazásához
szükséges önkormányzati rendeletek, szervezeti és működési szabályzat és egyéb
11
belső szabályzatok felülvizsgálatában.

11

6. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a gazdasági osztály feladatai - az alábbi új rendelkezéssel
egészül ki :

a helyi integrált gazdálkodási szakrendszer szolgáltatójával együttműködve
szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez
kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok megvalósításában, gondoskodik az
önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi
gazdálkodási rendszert érintően. 11

11

7. A hivatali SZMSZ X. fejezet- az adóosztály feladatai- az alábbi új rendelkezéssel egészül
ki:
11 előkészíti a központi adójogszabályokból, az elektronikus ügyintézésre, továbbá az
önkormányzati ASP rendszerről szóló jogszabályokból eredő helyi adórendeletre

vonatkozó szabályozást
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elvégzi az ASP.ADÓ szakrendszerhez történő rendszercsatlakozással összefüggésben
az osztályra háruló feladatokat
ellátja az adóztatással kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár által
biztosított adószakrendszer használatával. 11
8. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a vagyongazdálkodási osztály feladatai - az alábbi
rendelkezéssel egészül ki :

ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszer szolgáltatójával
együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész
fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósitásában,
gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a
helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszert érintően. 11

11

a

helyi

9. A hivatali SZMSZ X. fejezet - az ellátási osztály feladatai - az alábbi új rendelkezésekkel
egészül ki:

szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai
közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó
önkormányzat oldali feladatok megvalósításában, gondoskodik az önkormányzat
ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi iratkezelő rendszert

11

a helyi

iratkezelő

érintően

figyelemmel kíséri az elektronikus ügyintézés keretében a központi önkormányzati
és polgármesteri hivatali hivatali kapun történő iratmozgást, adatmozgást, a
beérkező elektronikus küldeményeket, iratokat letölti, érkezteti és elektronikusan
feltölti a helyi iratkezelő rendszerbe. 11
10. A hivatali SZMSZ X. fejezet - az igazgatási osztály feladatai - az alábbi rendelkezéssel
egészül ki:

A helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai
közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó
önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat
ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ipar-és kereskedelmi
szakrendszert érintően. 11

11

II. tudomásul veszi az Önkormányzati ASP rendszer interfészes csatlakozási szerződésének
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző általi aláírását.
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12./ napirend : E lőte rjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési
tervére
Előadó:

Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Ezt az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem Nagy
László elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság a
tegnapi nap során elfogadta az ellenőrzési terv tervezetét és ahhoz jó munkát kíván és egyhangúlag el
is fogadta és t ámogatta azt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászó lni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor je len volt 19 képvise lő.
A Közgyű lés 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

215/2018. (Xll.20.} számú
határozata
az önkormányzat 2019 . évi
A

Ellenőrzési tervéről

Közgyűlés

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 119. § (5) bekezdése
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési tervét a jelen
határozattal jóváhagyja foglaltaknak

a határozat elválaszthatatlan részét

képező

- mellékletben

megfelelően.

Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért
Felelős:
Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője
Határidő: fo lyamatos, illetve 2019. december 31.

2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy:
•

az e llenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel,

•

biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást,

•

a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt

esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

11

3 ..

1
l .sz.melléklet
a 215/2018. {Xll.20.) sz. határozathoz

Belső ellenőri

kapacitás
2019. évi Ellenőri Tervhez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Atlagos napok Létszám
Megnevezés
szám/fő

365
115
250
33
5

Naptári napok
Kiesö napok

(pihenőnap, munkaszüneti nap)

Bruttó munkaidő

Fizetett szabadság

(fő)

8
8
8
8
8

Ellenőri napok
szám összesen

2 920
920
2000

264

Nettó munkaid6 (rendelkezésre álló kapacitás)

40
1696

Tervezett ellenőrzések végrehajtása•

1333

Monitoring (3 ellenőrzés x 3 fő x 3 nap)

9

BeteqszabadsáQ (átlagos)

Soron klvüli ellenőrzés

170

{10 %)

5

Tanácsadói tevékenység

40

Képzés (8 főx 5 nap)
Egyéb feladat

139

(kockózatelemzés, értekezlet, észrevétel rend.. )

1696

Összes tevékenység kapacitásigénye:

ellenőrzések

Idő-

Ellenőrzések

száma

szükséglet

végrehajtásához

- felkészülés ljogszabólyok, állásfoglalások tanulmónyazósa)

63

3

189

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)

63

6

.H8

- belső ellenőrzési vezető koordinációja a helyszínen

63

2

1;.

- belső el/. vezető jelentéstervezet /elü/vizsg ., jelentés jóváh.

63

2

126

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellen6rzöttel

63

5

315

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, min6sftés)

63

3

189

*Tervezett ellenőrzések végrehajt6sa:

ÖSSZESEN:

1

1333

1.

-
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w:erw:zetre 1V3korotl hat~.s: mac~

-·

_
-...

tllen'5ri napok
n•b'1yszenl<~

Ellen6n.6s móduere: dokumentum abpú (ua!Ylyutok:
tlpus>: Joll, ...
lot<les vitSC~i.t•, nytlv~nt>~solc mln<Mteles .tten&dse) bf'ko'tetkcz6 v.dósdnO.Wge: maps

ZOIS. f• ft a1rtu•11t ldlbuk

.

15 nap

1.n•w

a<t.itok-lme.

,„

holvu""'

lfdxln.p

indokolt tsetbt'n t"leles. feliJtvU51jla1

l~tek
'rtntet.tl Jolok
UI: meggy<SL6dnl arról, hoti:Y u ad1tkeze~s. ildat·, 6 ér;ényesulnek a GOPR >l1pelvt!k
Információ védell'm biztoslUsa érdekében megfelelő
kontrollt-end.ue!'rt mGködtetnek. biztosított e a szernéfyes

1.

allen4r1,....,.

pénzilni·
AaWiysarOsqi

do,.„....ú~„ kllny\oo~

... 1 (.

IAlnl'flf NomletWcl O.."°"""'YAt

helvufni;
lfchS~p

haUs!(orbk
ff>bid.it
m.(fol<l6on kerultf'k
mt>ghilt4rozura nem 1 u~mv1teU subílyok szen11t
!ortenik 1 btzon·yfatok teplt~ et6~1e-k kezetes~ n.-m

>n,,.k 11''1!>11ol"ÚSO, hogy 1 ~ko..iés rend,+t

lllen4nés
0te'l'IU4sc

Ln.b

GOPR af'lpeiWk

„

P~nlkHe~s etlenófl~')e

Roma NemHtis~ Onko1'1Nny20t
Ci!

•·
„„ ••ll't

...

i~f'.lf're~~

nrrv·

Ell«n&dst!p"'"

nem
konltk,
n•m
t~H
.._,t ·nrtu.egtleit
nvfoán~rdwbt
ti&.it'yosan vezet•. Li;ékon1t'Si kOtettteruégnek nN"'
tttte~
e.~~
éunu~ru
JOtok ..,.....k
l~lytatGk:

IS nap

-~

.„

~~~

I!
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2019 évi Ellen6.Usl Terve

sor-

!Uen6n4tt s.itrwutl •CYH:1
Elltn6nOn ld&uk

n~m

llnrv<l

lffm_,.

f:llen&úste von1tkoi6 str1tql1
(t*&va. cfl)a, mdduOft)

·u r1r '*"zkf'r~ ellitnOnM

ts l\>tj„otól<

l~.1t

OnitotmMyut

,..,.~,h1Ut01.hn

ll)rt~nA J

Cél

nem

b1zonybtok

mqfoi•lden lr.etúrtd•

~

szanw1td sub.j!yolt

ii

róczft•~

HSlqet

ann.lk mf'iálbpiusa. hofy 1 ptritkezetes rend itt IJ'..lb.if-v<>wn ":i!Y n.m rMgffl'ltlcS 1

'tl• tini

1.

ku~~ ~

elltn&i nopoil

p4NO&VI

helyuini:

u1b•tvn...O«!&I

lörttr1ofc az els.dmol~s. do\tutMntiUs, kónyve~s

1fdi•3 nap

•oc.1t„1.1t t1pu~: intetrtU:s, ~nz.ürvt

~

.

Elt.!.n6mb módu«e:.

- •":t

201&. 4'1

doku~ntum

1bpó,

TMllY Ad•Mdolm1 "'"'lyoltnok (GOPRJ

~met Nem>etb'ct Onl<otm4nyutt

m.nt.aw·t~

11Ct ben ttt.l<s frlul\,1~t

~6tü<k,

nom

..,„ló,.,

rkdNezett~üek.

Ci! mqgy016dru arról, hotY H

vezetik; t í1'ko1tarhi kótt!fe:ze:t~8nft: nt"m
tettek
tltgiM;
ínntetti Jocok sfrüiMk, n•m
·"f".'f.nvf"Sull"lf'lc. a GDPA 1&1pt',.,,.,k

EHen6n.4:t rn6dne„:

doltum~tum

t~tclei YtlSfl~~ta, nyMnta~~

abpU {szabál'(!.ltok

mlnt;avfteles ellen&úse)

nylldnt1rtJM>bt

n•m

Elltn6nts
Otenmm
l. n•v

tlltn6rinapok
1ulúlyu1r11sqi

kock~UI

bpus>• Jocl, ln...rtW

bfko.Nkez~s vaJószfnO~ge. maca.s

~btev.:

lS n;1p

'

.
n,..,

l'tnzkerelts -rúse

NómetNMlm!Hcf ~yut

•.
is h<lúskO,...
~ k""futtrl
~tirolt»ri. nern 1 súmvltel subáfvok ut"nnt
Ultttn1k > biionybtok '°IZ'tb" o1$ege!< kel....

fe!>d••

1

......

„ """'

··"""

P"ndll'fi·

mGködnek, v41limint a sz.imviteM szaWlyokn.-.k megfele'6en
tórt~n1k

ua~~s.teols~gl

n ebúmolas. dokurnent~l.i.s. kO"'r'W~

2011."'

~

"1dokoltt;etl>en tMeles~t

eHen6fl Nipok

helystlnl :

116'3 n>p

kod<.lu1 típus>' lntesrlUs. i>'nzlle'li

EltencJnfi m6dttef'9. dokurMntum abpú. m.nU..rf.teles b<kllv<!Uc„tts v>lószlnG~

-....

.l

Oen6n&

UI: annak me1ílbpfUsa, hogy a pén.ckezdés r endJ('t u:abJtyozott VIJJY nem mea;fetct6 1 CYikorbtb.ln
rnt•gfelelően klalaldtották, a ku lnkonttoltok m('gfek>k5cn

6.

helyulnl•

J f6xSnap

U•t"Wt('tre gy~korott ~Ü) : mtcH

2018. tv 4s 1ktu.iis ldOu1k

•

tet111

15 ....

h1~nvo~n

s

.

nem

ertf:bte11.:

'e1ut-.1ng.tl..lt•

I'\
a~tkur'fs, 1d;1t
nformkio -lom binosit.iil 11fdeklbf"I m<sfe< IC
11.0t1troll,wt1d\lft'rt ml1kodtftMk, bnt05ltott-~ a szem~.
Jd,to& W>detme:

'

b60vttktlf''ii valOs.zínúsfge- maps
OJ~f"Ztttr• eyakorok tl.iid~: m.,n

••ló m<llf•lolés onWtyutok

n.'"

n~•on„~

rn-•. „,.~ kia'ak.itotUA, 1 ~uks~ontro&lok ~f'~l'I
m1.1lódnu. val.im1nt a u~m-nt~I sz.lWl~riak mf'gf~tóf>n

•

Utn6n4s
Otemu&e

[flon.ln4st!-

Alonoskott lcc><Uutl ünyu6, kodmat

,,.....„~!

hltk)l.11"°3

.,,..„

H'VPb

snrwtttre ~karolt t\aUs: m~

tev.:

lS ,..p

•

n ....

;

„

16
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2019 4vl Ellen6rzffl Terve
Sor-

Eli4!n6nú'* llOMll<OlÓ Sll~lia

EISen6nlht u:arwud •IY1's
Ellen&tOtt ld6n•k

"''"

(Urn•. cl!Jo, módsw•)
fj'S'f Ado-lmi <nbalyok,..k {GOI'~)

Om*1y .....,,ttWti Onl.onn4nyut

••ló "'"f'i""'" .

fllon5rrú
Otemt1He

fUen6nfsdpuso

Al:onoMtott kocU.zatl Mnyn61 kockNat

•••

1„wty1o111ok
nem
nem 1t1Jf>i. l«>rO.<.
rt- 'f!'Zf'tt~U~ll
nem
V)l('f
n't'\Mrtunl50«1t
,.. U'IVO'W' vezetilc, U;t:\oztJdsl kMt~~k rw ....
"" mogy6zddrn wól. l1ctY oz od>!Mtafés. >dot • f ltltf'l. olept , et'Wltettl jop ~.
.JlfOfm.100 vld„;em bato~tJg „d•ktben -sf.i.11 l'-f't.-rtyf'Sú'lwlc J GOPR 11l.ipttvf'k
kontroolrf'nd'i.if'r\ mtlkódtetnek, batosrtott e 1 uemé~~
ada1ok ~t'lme.
f,...,...,tZ\1.11.1~

11.n.h

,...,,..

7.

EJM!n&lti móduore doturntl"tum 11.apií (-.z.ab.1lyntok

onon6ri nopolt
sub.iyuo.a.4sl

helyufnl.
115•Snop

•oc„m tlpu„ Joll, lntaarit•s

IH1 tSVltJ&JiW. ~.l"lt;i,tt~ m.n1Mtele1.t~Z'tiel ~Mt•~:éi ~kSs.zmll.Sft,e- ""IM

2013.

fv""""""' -·-

IZPl"Vf'.Llt{t~ l'(Jk.ort>fl hlt.i.\.

HWbtev.:

tnllPJ
1S rllP

'

T•rrv· Pfndtl'zeléto ~len6n:~.Wo

felJd.lt ·

l!m-Any N°""'ethqt Onl<onn4nynt

••

h~t~skörok

mt1&h•lo1roz.a~ra, nem J

keruft~k

Ellon5rtn

sdrnvrtd subalyo;i: ~1erU"1t

nem mogleM!klen

Otamu.H~

1orttfl1k ' lmot1vbtok r611Jtke; tldltsek keielést-

"I

nPfrt

a„„• ._ megAILap d~. tqy • ~l'ltl.Ueés r~ndJ •l u.ib:'llyozoct va.cv Mm~~ ill IVíltorbtbJin
a ku'c.1M>ntrotlok megff"'!.. ldfo„
m1o.1~odnt t V'tl•amint a Uillnwrt.f'il subalyolttak megfe• óer
tOrt~l'•k U eb.umo'it. dobm\entiW.~ ~~

„

"·"""

.,.,..,-~„ lr.i~Jutotth.

e U..n&fn1~

pfmOr;I-

helvszfnl,

•u"'lyu•rOHsl

1f5wlniip

kOCU(at ti...... tntear1d1, p<\IUllfyl

Elltn6n:fs módsier•: dokumtritum
indokolt tselben t~teles fe1Ufv11s.e;ilat

2018.4•

.

'

1

•

a~pú.

m1nta~t_,..,

nw:btn.:

b<kO.etkue> V>lóWn05'&•· m.,..
.1~rvNt•tte gy.-rikorott hatás: ma1as

.

.i'
T"'rf•

ll\ISlln Nomzeth<icf ~·

f15 nap

~Mdelml

f.tut.usgll.uo

szabalyoknok (GOPR) „ló mtgf•lelé• 'ililbifyzíltOk
nom tet,es k&úol:,
résdcte1tttqUck,
nyMntaiú..Ut
h.Jnyos.iin

„

ve;r~k,; d~ko1t01UY

nem
nem

.J

.....

kelO

kotetezetUqnek nem
séf'úlnek;
nem

11.Mv

al: '"'M"f6tlldnl arról, hoSY
od.tkezelá, od>t-, .;, tett6 eteget: ~nnletll )otok
~én~lfw-11: a GOPR al;a~tvek
mlorrnkló 'fédelem bittoslth• erde~ben rnegt.leló
konttoltrendsiert
odatok llédelme.

9.

működtetnek,

blztosftott-e a

szemé~s

ellen6rl napok

srab41ys1ertlsQI

helyulnl:
lfOxSn~p

Ellen5rtn módn...., dokument\lm al.lpú (sabaly,•tok koc~ut tipuso' Joll, lntettfUs
ttto!e<vtnc;ll.li.>, nyiMnt•rúsok min!Mtole< ~) beko..tkerts valószinOsfge:
u.etventre ~karolt haUs: m~as

.,..„

'

.

2011. 4" '5 a_.b kt6srolt

.....

""'

0WMt4M!

- b t n.:

l S n<1p

.

~

11
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2019.
Sor·

súm

Elltn4rtenuo,....,.„.,.q
ulon4rten lck!sut

lu~•ec

•vt Ellen6n„I Terve

Ellon&'I.... vonodunó$1ntfs;•

1 llS/2011 JU lO.) u

IUOnot1tott kocka.a d tjnyt:15, "°'*'1at

(tJ'l'I•· c41Ja, módntr• I
T..irrv· Ptnzke1ele1 dtndriffe

'•"d't

b hatisk.orok
mtgh.iwroi.,h ti nem 1

"usiln NenuetfMat Onl<o<!Nnyiat

••m

~arweei5en

it~vrt•"

,,,IJ„ucfnt-k

\l'aranwit a

SÁO'Mltft uabatyokn1k ~gfi

~órt•n•t u töz~moU\, doluinet1~i,,s,

EUendnH "'6duere· dokunwntum
ndokott .... l>en t>t..... felührnc'iat

201L 4v

s1io.;lk Nem„U'4al Onlcomi•nypt

kónyttlt\.
a~pu. m&nt.IV '•

s.zaWtyolr: Sler•nt

"'"101Y•
subllys•onl'41I

""'11•l<k'' wb.llyuto•

~m

tf.\J'.~lf'lflll"~KGel..:,

•Mbtev.

mqn

teljM

kdrll<k.

nydvintJn:i1i0~t

lSn;ip

"""'
nom

kellő

.od41D<~·-·

20U. ••

„

aktWlls lcl6sllk

és haUskörOk nem megfelelOefl k"uh:ek
!"MghatJrods~, nem a ujmv1t etl sHWtyok s1~onl
tdnbl•k a blronytatok ~~ése; el61egek ktttlése nom
U t: ann.k mtcJllaprtisa, hogy • ~<k••- rtndl"t uJWtyoLOn vat:i1 nem mqfelelia a svaikotttltbin
meg!t'lclllen k..t.lutotúk. • kulaltontrollok mesf•leleen
múkodnek, in~m1nt 1 szinwftetl sza~kn1k ~lf"k-lót'n
tortbuti; ilt etsUmoUs, dol:utnfllt~~s, ~
Ule~n:4:s

k

holyRfnt:
1 f6x S n1p

• Mbtev..

fel.Jd.it

.

móduere. dokumentum
indokolt esetben l'teles fehiMzsgoUat

201L'•

su~tvu•rOMsi

lSnip

nrcv: Pfnzkezelfl ellenOrlés.e

12.

11. "'ollo""'1 n.pol<

Cllen6nH móduett dokumentum al.ipú (sub.tfl(Htofo; koc„.iiat típusa. Joll, ~ds
t~trk'„ wsgjft11U, nyllvintJl'U.sok mfnuvtt:~ eöen&ttw) bfk.bvttt kttes w'6slin0~:
s.ttl'Wltlft gyakorolt ~tis

.
S.loY.i. -~ O..onn4nyut

Elltncmá
Gt•metfM

""B'r

M!nyosan vetetik; tjJ':kortatJsl kóttlezettwsritk nem
tettek fltget:
efit'lttttt ioso• strulnt~ n•m
UI · meggy6z6dru arról. hogy 1z aditketttrb, ad1! -, f„ r'f'V'fnyesi..ln~k 1 GOPR alapét\-6
l'lform~t6
biztos•t.is.a érdekébefl m<cfe1"4o
1COntrollrtndwer1 mO~odtttl'e'(, birtos.tott--e 1 verM~~

-lem

lL

eti.n6ri nannk
MIY1.tlnt:
lf6Jt3Np

m ' - · lnlearids, pini"l'fl

" be. 'Vt-tli.Hh onlóuSnasfr rNIH
w ~u1.r• 1V3kof'ok t1.1Ui.:

U rsv· Adi!vld<olm1 sa~lyoknik (GOPRI v>k>
fclufv11sg.tlottJ

"·"·"'

~m

-

'"''

fllenllnb
~ma cm

keru'tet:

tortenik a b11on~tok tOg:z.it1he, ~61•gek kete~
UI 1nn11t rne1jlfipd~u. hogy 1 ~nzk•ielfs rtndjét 1.ibalyoiou vatrf nem mqft"k5' gyakorlatban
'Tl~lei6f'n klalak.tottik , ht~trololc mrcf1 -tóc"

10.

El~tl-

~l"°I

~pU.

kodi:iuit tipusa· ~. pbu.Qcyt
mmuvtt,tes;, bekOvetkoz~ .,.lósdnQ~, ..,...,
)lertezetre 1Y3koroh: twt~s: maps

Ellenclnb

Otomaéff
11.niv

"'"'~

n.wlyuerOsqj

oflen6rl --k
hetyu.lnt
lf6.1Jn1p
~iev.:

l5 n.p

\
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2019 tvt Ellen6rznl T.,..
Clen6n6tt SHl'Yeted eirvHI:
Ellen6nótt ld&uk

Sctsdm

Ukrln Neouetis4cl Onko,,.,~nyut

13.

Eli<n6nfore _,.tkcnó stnt'sla
Azonotitott kodcáu'1 '*1yct6, la><U11t
l "flYI· t~lja, móduere)
kOrüd.
T•rcv· Ad.itvfdtlmt sub~tyot.'Nk (GOPR) való ~gf•le P• •ubJl'fUtoli.
tt1Jt1
rf ~zlPte1ettségüek ·
nyttva11uru.sok1t
nem
felotvu:sgil.itl
h.Jnvo~n veze~k; d11ékoztuhi k6tt-leatt1'g'1ek
UI· m~dt6dril arról, hogy az. adatkere'H. 1d1t-, ~~ teUt"lr: •les<!
!fintettl Jocok
s~rotnek.;
.„formJctO WdMtn blrtositJ~ ~rd•k•bo!t- m<if•""d ~Yf!~utrn>k .i GOPA alapelvtk
k..iot1olk't"nd\11Ht ~Úk.ödtetnek. ba.tosított e 1 srtf'Mlycs

M6ds.a:ttt doíumentvtn abpú

°""""""'yut

..Z•

t~lt&ek

l

-a1

4

,.. l

m1ftLl~tP9es

<otk.l••l topus;i; lntqri!Js, phuOcyt
l>Pk6""'U<.elt>svolósrlr0.lé(lt,,.....
uflrwtttre gy.1korolt hatis; maips

2018. évben liefolytatott vlzsgat•uotr.ról s:z:óló ö~szefORIJló ettendrtésí jelent~ elk~ése

2.

2019 é\11 belsc1 ellcn6rt~ terv „.sszeállít.íw. koc~z;,te!em~sek

3.

201&. M befsO eUen6uések ny.tvant<1rt~.sa, int~zkedésl tervek ~greh~1ti~ról szók)~ ny~tart~sa. mon1t<>n:flgoúsa

4.

6ek6 elle<ldn~ kézrl<6nyv aktUilod~». ru.tégl>i
kot~utelemm el~be
201a."" bels6 ...
mcg;la.pltásoinak mln<kltbe, ~••U thtye<6k meghat~<od„

nlln_

flien6nú
Otemei:•se

kez,itse nPm
IL
~nlÜSY~

1

,.,.

1

15 nap

suWty1zet'GM1I

k u Mu"'OU:s, dot.r.irnenu •~. kön'fW'fh.

.nd-Okolt uetben ti-teles felutv.~i.t

201&."'

-WbteY.:

ret1d~ ~ub.ifyozott vart nem ~gfeletd a CY~korUtban

kQblutou.ail(. a kul<Sli:ontro'1oJc. mqfele16«.-r

Enen6nk móduen. dokurMntum alapu

s.

rö11Pdst,

nopok

helysdnl;

nruet'e gyakorolt h•tJ.s.. m,..„

1drténik a bizonylatok

t0(1 P"

ellen6~

sz•f>41vP•tGMcl

U6a:Sn1p

mut.od~lt. vai.imint ' sdmvitel subiityoknak ~C"~"'

14.

II. n.fv

nem
nem

felCKta1 ~. h•tl•kótól<
mtsf•i<i6on lreruhek
meghat.1roú!if.il nem a uámVlteh subityok \?ennt

ann1k m.-cíll.1p1uis.a, hogy a p'nzk.ezek"s

rnf'&f~15e„

L

vagy

......

u,.,.,. Ptnzke?e~s tifl'fl&z:~
C~I'.

OtemeúM

• 'lV•-tkuk va'6snrul~: mac•

se)

2011fv8almoAlilild6.,..

UbM\ Nenu.etls41I

Ellen6nlls

flien&lllstlpuso

(SLlb.ti~uto" fllOC'"IL l.ilbpug.Jotl1 ln~

Y~iit1 nyi,..,i1ntanJi.okmtntM.1f"les~

lUf'

mefttilr

kelio

~·"'"~·""·
c:„nanü

•

.....

......

~

i l ~-C:il!hO.

"'v

•Ken6rl nap<>k
helyszíni;
1'0.ln.p
f:~teV.;

...

lSnap

„1

••

1

I

'°"""''

Nyft08Yhá„, 201&. novembef 29.

Lencyeln' P•ttls Etika

bels6 ellet16né.sl vezet6
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Onkonnányzaünak
2019. 6vt Ellen&zésl Terve
IV. NYllUHl'O-

'--~

,„rsve. cfllo, módu.,.)

fllen6ni8tt ld6sul<

Aionosftott i<ocUutl 116nyu5, kocUut
von.tkoié
bel14 sub.llyz>t nincs &sszt"n&ban
JOl""b.lily>I, nem • sz•b.llyorisn>k mqfolol6 Pli'róst

<ontroll kbmyezetet.

l'l'ff~INl'Q

"°"""""

rv.n.„

i•.-mazi„11
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ÖNKORMÁNVZATI TÖBBStGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TARSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK
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1

3

4

2

1

3

14

7.

Sóst ó-<iyógyfürd6k Irt.

2018

1

1

7

3

1

1

14

15

---

L

9.

Város-Kép Nonprofit kft.

2014

s

4

2

2

1

1

10.

Nyírvidék TlSZK Nonprofit Kft.

2017

2

1

3

l

1

1

9

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

2016

3

3

1

3

1

3

14

12.

Nyírségvíz Zrt.

2018

1

3

3

1

1

1

10

13.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2017

2

2

7

1

l

1

14

14.

Nyiregyhjzi Turisztikai Nonprofit Kft.

2018

1

3

2

1

1

1

9

(55" 18 kock61oti pont /•1•11 magos kock6zotli)
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7.sz. mell~klet
a 215/2018.(Xll 20.) sz. határozathoz

Kockázatelemzés Osszesítc5je az önkDmlányzat által támogatott szervezetekrc51

(2019. évi ellen6nésl tervhez}
Sorszám

Szervezet megnevezése

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

Ossze s

SzabélyszerOségl

összeg

visszaflz.

kockizatl

érté kelés

köl

po nt

1-6

5

2-20

dátum

(eltelt év}

Ft

1-10

Súlyszám

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14
15
16
17.
18.

Kék Nefeleics Alapítvany
lgnce Néptánc Egyuttes KOZhasznú Egyesület
Móncz Diáksport Egyesúlet
Aqua Sport Egyesület
Nylregyházi Vasutas Sport Club Súlyemelö Szakosztály
Együtt a JOvOért Országos Kantatlv Egyesulet
Jonathan Gyermek. Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesulet
ElsO Nylrség1 Fejlesztési Társaság
Sóstói Polgárör Egyesület
Rozsréti Polgárör Egyesület
F1ght-Team HarcmOvészeb Egyesület
NyiregyházJ Vasutas Sport Club Atlébka1 Sza~osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TájékozódáS1 Futásért Egyesület
Nylregyházl Városvédö EgyeSúlet
V1dék1 Kuo túrált Ifjúságért Egyesület
Nylrség Táncegyesület
Mandai Polgárörség
~letsorsok Egyesület

19.

Pszichotikus Betegségben Szenvedők Egyesülete

20.

Teréz Anya Egyesület

21 .

Magyar Köztisztviselök és Közalkalmazottak Szakszervezete Nylregyháza
Polaármesteri HIVatal Alaoszervezete
Zenekultúra Támogatásáért Alapltvány

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7

7

5 912 OOO
884000
455 OOO
450000
5 417 OOO
270 OOO
160000
2000000
500000
400000
150 OOO
125000
200000
300000
3 000000
1400000
150 OOO
120000
250 OOO
130000

2013

6

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vasvári Diáksport Egyesület

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

30.

Bem József Diáksport Egyesület

2013

Klio Alapltvány
Szabolcs Néptánc EgyesOlet
Nyiregyháza-Borbánya Potgárör Egyesület
Periféria Egyesület
Arany János Oiéksport Egyesület
Kölcsey Diáksport Egyesület

9

1
2
1
1
3
2
1
2

10

9
9
11
10
9
10
9

1

3

2

1
2
2
2
3
3

1

2
1
1

13
8
9
9
9
10
11
10
9
8
8

6300000

4

10

6
6
6
6
6
6
6
6

325000
250000
1090000
125000
12 000000
880000
650000
800 000

2
2
3
2
1
1
2

8
8
10
8
13
7

6

400 000

3

7
7

7
7
7
7
7

3

5

1
2

7

8
1

10
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7.sz. melléklet
a 215/2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

Kockázatelemzés összesít6je at önkormányiat által t ámogatott szerveietekről

(2019. évi ellenc'!rzésl tervhez)
Sorszám

Szervezet megnevezése

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

összes

SzabályszerOségl

összeg

visszaflz.

kockázaU

értékelés

köt

pont

1-5

5

2-20

dátum

(eltelt év)

Ft

1-10

Súlyszám

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

31
32.
33.
34.
35
36
37
38.
39
40.
41
42
43.
44.
45.
46

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szabolcsi Szimfónlkus Zenekar Egyesület
Szent István Nemesi Rend Első Alapítványa
Rászoruló Hallgatókért Közalapít vány
"Mustárház" Kulturális lletért Közhasznú Egyesület
Állatbarát Alapítvány
Bokortanyák Lakosságáért Egyesület
Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület
Nyiregyháza-Tigers American Football Club Egyesület
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkor mányzat
Jósavárosi Po lgárőr Egyesület
Kistelekiszőló Polgárőr

Egyesület

Nagyszállás Polgárőr Egyesület
Nyíregyházi

Polgárőr

Szövetség

47.

Nyíregyháza-Császárszállás Polgárőr Egyesület

48.

Roma Nemzetiségi Önkor mányzat

49.

Ru szin Nemzetiségi Önkormányzat

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Magyarságért Polgári Civil Egyesület
Magyar Vörösk ereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Szervezet
Nyíregyházi Polgár i Lövész Egyesület
Kölcsey Ferenc Gimnázlu m DSE
M agyar M ediBall Egyesület
Rozsrét IFI Szabadidc'! Sport Egyesület
Nyíregyházi Polgári lövész Egyesület
Pedagógus Természetbarát Egyesület
Nyíregyházi Talentum Tenisz Egyesület
Nyírségi Ízkirályok Egyesü lete
lszak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
20 16
2016
2016
2016
2016
2016
2016
7016
2016
2017
2017

5
5
5

s
s
s
5
5

s
5
4
4
4
4

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

1500000
1500000
4000000
220000
2 000000
5 900000
150000
400000
1262 OOO
1000000
1500000
1500 OOO
280 OOO
380000
200000
180 OOO
300000
1500 OOO
1500 OOO
250 OOO
280 OOO
360000
400 OOO
300000
300 OOO
120 OOO
250000
200000
320 OOO
320 OOO

1
1

6

6

1

6
6

1

6
8
6
6
6
6
5

1

3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
3

s
3

1

3

5
10
5
6
8
4
4
4
9
4

4
4
4

4
5
4
5
5

2
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7.sz melléklet

Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által támogatott szervezetekről
(2019. évi ellenőrzési tervhezl
Sorszám

Szervezet megnevezése

a 215/2018.(Xll 20.) sz. határozathoz

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

összes

Szabályszerúségl

összeg

vlsszaflz.

kockázati

6rt6kelés

köt

pont

1-5

5

2-20

dátum

(eltelt év)

Ft

1-10

Súlyszám

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

61
62
63
64
65
66

67
88.

Nyorségo Thália Alapítvány
4 for Oance Tánc, Sport és Kulturális Egyesület
"Gyermekeinkért 16" Alapotvany
Nyorség1 fzkorályok Egyesulete
Nyorség Turizmusáért Egyesület
Szlovák Nemzetíség1 Önkormányzat
(egyéb sporttámogatások finanszírozása)
!(egyéb sporttámogatások finanszírozása)

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018

2
2
2
2
2
2
1
1

320000
400000
400000
400000
300 OOO
1500000

l

3
3
3

3

5

1

3
3
1
1

1
1

1

3

165

Polprmesterl Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzés.!nek összesité5e
a kontrolltevékenyst!g ellen6rzéséhez

Szervezeti egysé1 megnevezése

Utolsó ellen4rzés Ellen4rzés
óta eltelt ld4
mln4sitése

Szervezeti
v:lltoz;ls

Ellen4rzésl
nyomvonal
mln6sítése•

8 sz. melléklet
a 215/2018.(Xll.20.}sz. hatarozathoz

Szervezeti egyst!g
Kockázatelemzés
vezet6k általi kockázat
mln.Ssftése••
mln4sftés

összesített
kock.izatl szint

Dátum

1-5

1-5

1-5

1·5

1~

1·3

6-27

Gazdas.ig1 Osztály

2017

2

3

1

2

3

2

13

Polgármesteri Kabinet

2018

l

3

3

3

3

2

15

Jegyzdi Kab inet

2018

1

3

2

4

4

2

16

Fc5ép1tész1 Osztály

2015

4

2

1

2

2

2

13

Adóosztály

2015

4

3

2

2

4

1

16

Városfejleszté<i és Városüzemeltetési Osztály

2016

3

2

2

2

3

1

13

Vagyong~zdá'kodasi

2018

1

3

2

3

3

l

13

Elláta>i Osztály

2017

2

3

2

4

4

2

17

Szociális és Köznevelési Osztály

2017

2

3

2

3

4

2

16

Kulturáhs Osztály

2018

1

3

1

3

3

2

13

Igazgatási Osztály

2015

4

2

1

3

4

l

15

KOzterülctfelügyel et

2015

4

2

1

3

2

2

14

~pítésügy1 Osztály

2018

l

2

1

3

3

1

11

Osztály

• értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám
• • értékelés: min é l jobb, annál alacsonyabb pontszám

60 " (16, 2 pont) felett magas k~atú a szervezet)

....
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Intézményvezetők

által jóváhagyott 2019. évi
intézményi belső ellenéSrzések

Sorszám
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Intézmény megnevezése
Jósa András Múzeum
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Váci Mihály Kulturális Központ
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc lszaki Óvoda
Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Keleti óvoda
Búzaszem Nyugati Óvoda
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

9.sz.melléklet
a 215/ 2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

16 7

lnttz~nyl

bel>G e llen6nbek
J6s1 AndrAls Múieum

Sot-

sdm

9/•sz.meléklet
• 215/2018.(Xll.20.) SZ h>!JfOllthol

INTUMENYI BELSO Ell.ENORUSEK
Ellen6rztsro vonatkoró stntfaia
(tárgya, ...J•, móduere)

Ellenanlltt SH<Veutl *CvHc
Ellen6n0tt ld6„olt

Azono<llott kodcúotl ttnye.r6, kocUut

Té 'IY' Ad.ltvtdelml nabályolcnak (GDPR) v•ló megfelelés szab~lyzatok nem teljes körüek. nem k•116
felülvlBgJlat•
'eszlcte1etts~ek; nyllvJntartJsokal nem vagy
hijnyosan vezetik; tl)ékoztat~sl kötele•ett~nt'k
nem tettet eleget; tnntettl JolOlc sérülnek; nem
é~yesulnek a GDPR al•pet.ei<
C~: meggy6z0dnl arról, hogy n adatkez~. adat , ts
információ Y~elem blztosftá.sa érdekében megfelelő

16111 Amim MUteum

1.

Ellenllnff tlpu„

Ellen6nts
Otematse

IV. n.év
uaWlyszorúségl

kontrollrC"'ndnert mGködtebl6,. biztositott-e a srem~tye:s

adatok védelme.
Ellen&-zts módSlere. dokumentum alapú (szabJlyzatol< kocUiat t/pusa. joci, lntesnUs:
teteles 'l!uplata, nylMntartJsok mmtavételes ellenllrztse) bekovetktze> valoszinO~e kil<epes
szervezetre gyakorolt hatJs m•1as

2019. év

ellen&i napck.

lf6x8n.11>

•

Tóirsv: ~ k>tézmt!nyben foslalkoztatott kOiolkolmazottak nt'm
Jocszabályt elairJsolmak mqfeleló
m1n6„tki eljJrJsJnalc h!lülvmcMm. valamint munkakor gy.ikonsJ&g•I. módon IOrtb>ok • minl!Sltki el~rls.
•tadJsok dokument.ll!sJn.ik et•enllrztse
bels<l szabályzatban har.troztJ~ meg
rendJ~t . ütemezését, felad>!· és fete16ssq nem
Kjt . rf6tr~~ind~ megfelelő •t•dJso, kontrollkockJzat
Cél: annak megáll•P<tlsa hosv
megfo1e•6fon tOrtb>1k
kO..lblm11ott>~ mu'ÓS•l~se....a!a~ nt mqfelel6en dolrumentilt.• a mui*a"'ör itad~s

„ el1••••

Jósa Andnls Mllttum

•

2.

-

1
2

3
4.

5

2016-2018. évek fs aktuilis ldOsrak

•

kock~1•t bpuSI; kont roft, fntepitis
Ellen&rés módsrere dokumentum alapú (srl!métvl anyag bekövetkez~s val6szin0sége k5zepes
tételes vozs1i111> a rnon6„tések srempcntjiból.)
Slet'\'f'letrf' rvakOfolt ha~s: k6upes

-

IV. n.év

.

uob.ilyszorúsfsi

ellen6'1 nopck .
116 x 2 nap

fllMllTOI(.
2018. éo"~ lefolytatott vizsgciiatokról szolo ossz•fog~lo •llffl6nésJ te-tentéS e k~u1the

2019 évi b<'ls<l ellen6rzésl terv ös,ze;lloi..a, kockázatefemzosek
2019 ~vt befs6 etltn6nkek n~1lv.&ntartds•. mtézkedki tervek idgreha1tchdról uoló beszamolOk nyilv.intartása. mon1tor1ngo:asa
Bets.6 ellen6ru~s1 kez1konyv atctual1zilasa. stutégi.a1 tervhez kocUzatelemi~~ ptkeuitése
2019 b-1 bth6 ellen6né'sek m~~ll•pot~Ha1nak mn6sitf'w. lochzati t~nyezfilc ~1t.JroziaSi

Nyíre&Yhlz•, 2018 november IS

Lensvelné Petm Erika
bel>G ellenllrzési •<zet6

o, Rémiis Tibor
müzeumigazptó

168

9/b.SL molétdet
• 215/2018.IXll.20.) si.hot<lroulho<

lntbmét>yi bels6 ollon&tések
Mótla Zsigmond Mqyol •s varosl KClnyvUr
SatINTtZMtNYI BHSO ELLEN0RUSEK
sdm
Ellenc5n6tt S<erYeietl ~
EJ1en6n6tt ld6s110lc
Mória z~ M«svtl á v"osl
K6nyvtllr

Ellenooéue vonatko16 strotécl•
Azonosltott kodW1d tfnyei4, l<ocUzat
!tárgya. dli•. módne.ol
T"cv: Ada~lmt mbályoknok (GOPR) való megftlelés .„b.llytatok nem tefj<!S kOriltt. nem ktll6
r~uietezettsegUek.

fe!Ufvtz\l,ilat•

ny~~ntlrtAsolt.t

nem

Ellen6n& tfP<ISI

Ellen6tt4s
Otemet6se

Vll'f

h1Jrivt.nan vezett.k. U)"kozt1USI kóte~zettsé1nek

nem te ttek ele1et; erinteltl jogok sérülnek; nem
Cél: mem6•6dnl arról, hogy
adatkelel és, adat·, és érvényesülnek a GOPR alapelvek
informlició vt!delem biztoslUsa érdekében megfelel6
kontrollrendSlett mOködtetnek, blitosltott-e a siemélyes
a<Wtok védelme.

„

1.

IV. n . ~v

subilyszerüségl

Ellenllnés móchle.o: dokumentum alapú ISlabály?atok kocUut dpusa: jogi, lntegritis
tételes llizsgalat<J, nytlvantartások mintavételes ellen6rzésel bekövetki!t~ valószínQséae: kO.epes

szervezetre gyakorolt hatás: mqas

2019. tv

Mória ZJlcmond Mecyel á V"otl
ll6nyYdr

2011>-ZOll. 4vek és aktujlis ld6s11k

1.

2
3
4

5

•

nrey: Az lnteztn4nyben foglalkoltltott k6ulkalma zottak nem
jogszabályt e!Olrisol<Nk
~felelll
m•n6s•tki e!Jirhinok lelOlvilsPlata. valamint munkakör gyakonsággal, módon ton~ • mtn6sitésl el1ira>
átadasok dolcument"as.lnak eller6nóse
beM Sllbólyzatbon határozták mq az el~ris
rendit~ ütemezését; fe'•dat és felel(!sség n•m
Cél; annak mec'll•p.úsa ho1Y
K1t. tlóiras.a1nal( megfolel6 jtodasa, kontrollkocUm
megfetol6en !Ortónik
kOzalkalmazottak minős1tés~
valamint merfele16en dokurrenúlt-e • munkokór átadás

•

2.

............

ellen6rl napok:
1 f6•8nap

•

k0<UW tipusa: kontroll, lntecnUs
Ell•n&zós m6duer• dokumentum 1lapú (u•molyt anyag be•ö~kezés valószínús• k&epts
~teles Y'ngál1t1 • mk16sftések szempontiaból.1
s1trwi1etre svakorolt hat~S kö.ttpe.s

IV n

ellenlln naook
lf0x2nap

„

2018 rvben lefolytatott vlzsgfütokról szóló Osszefogloló ellen6nést ielentes elktst1tést
2019 hl btl<O e llen6néSI terv osszdll1tása, kockázatelemzesek
2019 ~ belsO el~nMek nyov,ntarWsa. mtézlced~SI tervek v_..greha;tasdról szóló bes.dmolok nyUvantartaw, moo.tonngozása
Sels6 elltl'n6rzés1 tei1kGnyv alftu.: dl1w. str1teg•a1 tel°Vhf'z kockazat~ernzes ~U·sz1t~
2019 ÓV! belső •llcn6rz•sek mog.lliip•tosaonak mon6sotése. kocUzato tlnyez6k mt'llkat.trozasa

Nyfregyhilza, 2018. november 15

L•ncv•lnt Petrls Erik•
bels6 •llen6rzésl vezet6

tv

uabatyszerúséc

TomascvstkJ Anita
lnt~zmtnyvezetO

169

lnt.,.,..nyt belsll ollen6né!ek
Vkl Mlhtly IWlturjUs Klhpont

o1

•/c.>Lmeléklel
Z15/l018.{Xll.20.} si.hldrouthot

Sot· INTtzMtNYl an.so ElJ.ENŐRZUEK
„.„

_,.tl<o?4 strotfP
!t'•IYO. olqo, ~)

Enen4<riltt 11erweml ISYMI

~

E11en4rriltt ld6suk

Tir&'f: Ad•,_,,,. sub;\lyokn•k (GDPft) voló
V6c:IMl~kutbrilis k~

'"""'-le"'- '>l'ib.ilyzotok

"""' teljes k~ ,,...,, kelkl
rM!lcte<ett5'guek, nyl~t•rtilsoUt Mm ""l'I
h~nyos.in veletU<; lájékozt•tisl kot.i.zetu<cnek

lelulvmc;llata

nom tettek eleget; tt1ntettl Jo&<>lt ~rülnek; '"""
arról, hosv
adotke1.iés, ocbt • ~ ..,_
1 t GDl'R t.pelv<k
;,,10<m~o6 Yédele'n butositi"' irde"ben .....,el..t6
yesu ne •
•

„

fal: mof!IY6zM11

UI. n.tt

kontroltrends.r:ert m0k6dtetnek, bu:tosftott e a szemefye:s
odatolt ~elme

1.

mócbie<e dokumentum alapú (uaWtyL>tok kQCkjrat tfpusa. Jocf, lntqriús

Ellen&.~

tétPle5

Wsgjlata,

nyil~ntirt~sok

T.airsy.

~ármű

ell~6n naPok~

m1nt.avf-tefes bekOvt.""tkezés valószinO~e: k&zel)H

116>8nap

uervez~re svakorolt hat:is: maps

eUenl'irzese)

io1•.6v

Dzemeftet•sset kapcsolatos elnamoUsok nem meafelelc5 szabályod.s: nem a 10i51abáty altal
elótrt

eHenőrz~

norm~kat

alblmazúk; dokumentumot nem

vannak kitöltve. az osszes116
nirics OSszh.an&ban a

m1tMlyslerűen
Plu~molt\

at

annak

meaállapiUsa.

kontroJ!kouiyezt~t. e!~t1srend~

hocv

mtaf~l„ló

bi1onyt.uokk.al menetle~kkel

L n.iv

alak1tottak ki. vafJm1nt

hogy H elszimolilsok ' ;og~1b.ity iilt~I ~6n1k 3'1rr1nt
tt.OC.Ulat tipusa. pfnzüayi, u.1~tyuer0~

2011. 6v fs •lrt-'Us k16s:•k

Etl-e:ndnfs m6du.ere doltu~ntum 1~pu tsze~)\i 1nya1 1>et.o... t!tkrléS val6s1inú~: kdapes
titt~ ..-tup&IU a min6sftHri: J.le-rrtponlJil~ )
~zeorwll'trr 1Y1korolt liatis: k.01.e~

l<yfrtl'l~u. 2018 "°"""'~' lS

Lencve~ Pettis Eriki
btl'5.6 etlt-n6rzésf ~ztt6

~Sliros

S.lllrd

lntfzm~yvez~tO

9/d.Slme!~ltt

lntétményt bels4 ellen&thek

~,t....<4'1fi. ~11.t.t.VJ.

"'""'-Ált.

a 215/2018.(}Cll

20.\sz.~d1routhoz

Sot·
ll'ITtZMtNYI BEl.SŐ HLEN0RztsEIC
szini

„.,.,,.,.tJ

Ellenllnlltt
•IY>q
Elten&t<'ltt id6suk

Ellen&tésre vonatkozó .stratqlo
(t~ c»IJ1, módsrere)

E&ti>Mt<lcvl ~sl lc•>&otói4c

1.

Azon<Kftott kod<jutJ ~a. koclizat

Eu...anm

Ellenllné< típusa

nrcv: Ada-ml sz1Wlyoknak (GDPRI való ..,..t~is sz1Wlyz1tok nem teljes k~ nem k~16
·iszlettz.usé&llek, nyllvjntort,soklt nem
íeh.if"izsg.it•ta
hoinyosan vezebk; tájékoztoti<I kotelezotts~
nem tettek eleset; érintettl Josok sérülnek, nem
Cél: meggy6zlldnl arról, hogy at ad•tltezeli<, ad•t·, és
érvényesülnek• GOPR alapelvek
Információ védelem blztosftása ttdekében mC1felel6
kontrollreodszcrt mOklldtetnek, blztosltott e • "emélyes
adotok védelme.

ilttfMZ~

••&Y

IV. n.év
szab,lyszerO~sl

EllenOnés móc!siere. dokumentum alapú (mb.llv111ok kocUzat bpusa JQIJ, intqrltis

''""!!"""''"pi""'"''fhm/\~• rrhr/\«riM:lt"lt!lmo(n~ bekövetkeies
201.9. 6v

ellen6rf napolt:
1 lllxl!>nap

valoszlnOsllse:l<~zepes

SZCf'Vezetre gyaJcorolt hatás: magH

lnrcv:
fl...Ms!inl AlapeMWI

""""'ódc

Az Intézményben foelalkoztotott közalkalmazottak nem a jogszab.llyi el6irisoknak n><!sfelel6
mioositésl eljár.15'nak lelulvtzsgál1ta, val1mlnt munkakör cv•kori5'gal, módon történik • mloosltésl elJárás,
•t•dosok dol<umeni.li5'nok elfen4rzé<e
bels<l szab;lyz1tban határonák
•lj;rós
rendJ~L úternezését, feladot is fe'el6ssé1 nem
Ctl: annak meg.ilbpot.i<1, hoay
Kjt. e~irua1n«1lc mqftlel6 .it1d.i<1, kontronkocUut
mesfele:Clen torténlk
könllullmuon1k mm6sit~~
••lomont meaftle~ dokUll'ef'toh„ • munkal6r Atodás

m„ „

•

2.

•

IV. n.év

szab.iysztrúsécl

kock.nat apus.a: kontroll, irttecnU.s
2016-2018. tvel< m aktuáJls ld6szak

~'

ellen6n nopol<:
116 x 2 nop

Ell•n6rds móduero dokumentum alapti (szemttyl aoyog t>e.1110vetkelH vatósz ·nas~e közepes
sztt\ltZP.tre gyakorolt hat,js · kazepes
tttel~ wlzsgilatl a mu>dS1ttsel< szempont)ibóll

'

T

sz~ó

CKszefoglalo er~nia~ lf'tent~

~ké~z.rese

1

2018 "'1btn lefolyt•.non „,zsg.,jJatokrol

2
3

1019 ~ bf-1i6 t:llenönts1 tef'Y összeáll1t.1sa kock.izat~emzé~k

4

8els6 ellenOrzes1

s

2019. tvf bfobO ~lpn6né~k meg.Sl1ap1tása1nak m1n6s1tése, koctcázat1 tenvezCk me«h•tdrozisa

2019. Nt btl .d tlltn&z~sek rry1lvintart~sa. mtbkedks tervek Wgrehartis.ir°' sz616 beu~molok nyilv.tntartása mon1tofln&ous.a
k~z1konyv

aktvaltzd:láSd, strategia1

terv~z

kockázatefemzes e!k~~zlttse

Nyiregyh'" 2018. november IS.

Loncvtlné Petrls Erika
bels<l el!enOrzésl vezet6

~

Csikós Péter
lnt~zmtnyvezet6

1 71

lnté1,,,.,,yl bels6 eHonooések
Esrterl>lnc tsuld óvoda
Sor·

szám

9/e.sz.md4'1det
• 215/2018.(Xll 20 J SLhaUroz;11llo1

INTtZM tNYI BELSŐ ELU:NORZtSEK

Ellenc5ni!lt SZf<Yflttl orfS's
Ellen6nött lcl6suk

EsmrUnc tsuld Óolod•
' -~

Ellen&zi<re von1tlcoz6 sttatlJI•
Azonosltott kocUutl t4'nye16, kockúat
ltilrey„ úlja, módszere)
T6rgy; Ada~lmi 5'ab.llyokna~ (GDPRJ való megfelel!!< mb.ilyzatok nem teljes kOrOek, nem kclld
felülving.llata
részleteiettségiiek; nylMntart.lsokat nem YaJ;V
hiányosan veletlk# tA~koztat.lsl kOteleLett5"gnek
Cél: me88'fllLOdni arról, hogy az odatkezelés, adat·, l!s nem tettek eleget; él'lntettl jogok sérülnek; nem
informacló védelem biLtosftJsa érdekében megfelclO érvénycsulnek a GDPR alapelVf!k
kontrollrendszert m Oköcltetnek, blztosltott e a

1.

s1em~lyes

Ill. n.év

rnM.snre . óo'kumentum .ilapú ts.z<Jba1yza10k il<ockazat tlpusa:joCl, lnlognt )s

elleo&I napok:
116 x8 nap

tételes llfzsgJlata, nyllvJntart.lsok mlnt•vételes elleoőaéseJ betóvetko.és valóulnúséae: közepes
"crvt!zctre gyakorolt h<lrils: ""''"'

2019. év

Ellen6nis
llteme1fse

sabillyszerOsql

adatokv~me
rfften6n~s

Ellen6nés típusa

Tá<rr. A 1nd•sA1i események elszámol.Is•, dokument.llilso, J<>ikór

az openitlv laLdill~ocUsl jogk&ek gyakorUsán1k vtzsrillltl

~ tsulci ówoel1

J;Y•korlók kljelOlése nem aktuahzillt,
megvalósulás formJlls, utólagos, nerr
minden buonylaton tOrténok mea 11 i&illolik
gya~orlati

Cel annl< mqill1pita„, hogy m~eltl&n h1tarort.lk meg
• feleldsOket, Osszeférhttetlenség nem ill ftnn, val•m1nt a
iogkör gyakorlás v1lós, megelőzi a k1flzotés•ket

2.

IV. n .tv
S1abályszet65"1I·
p.!nz01yl
wocUzat tfpusa szab,ly<1erast11, p.!nzagyl

2011. fv b aktuillb ld6szal<

Ellen&u!s módslore dokuMentum 1l1pü
bekövetk01es valónin05"1e l«ltepes
(szárr»1tdi bizonylotok mintavétele< szuk5"1 esetén tetel~ ~pr,ez~·• gyakorolt hot•» m1g1S

ellen6r1 n1pok·
l f6x5nap

el!enőr?tSf'l

ml(

4.

2018 évben lefolytatott vlzsgJlatokról szóló összefoclaló cllenőrLeSI Jelentés elkemttse
2019 hl bc-ls.6 eUen6rzes1 terv öuzeall1t.na. kodázat~emztsek
2019 ev; blat>d e11enc5rzl!:sek ny1lvtint.iru.w, 1ntézke~s1 terv~k vepekaJtasJról szóló bt>sumolok ny1tvantar1~\a, mon1tonngozasa
Belső e'll:"n6n.CSI kérrkonyv aktuahz~t•Q. smneoa1 tervhez kodc.uatelemzi's eikf'urtf"se

S.

2019 evi belső elienőnt>ek meg•ll•p•tasa•nak m•nő5'tc'S<', kockozati ttn~ezók megNtaroza"1

1

2.
3.

Nylregyhill11. 2018 november 15.

lenrvelnt Petris Eriki

bels6 tl~MI VUtt6

Szikszainé Kiss Edit
intézményvelttó

17 2

,....

Intézmé nyi bels6 e lle n6m!sek
Gyermekek H~za Déli óvoda
Sor-

súm

9/ f.sz.mellétdet
a 21S/2018.(Xll.20.)si.hatirOI<Jthol

INTtZMtNYI BELSŐ ElLENŐRÚSEK
Ellenooésre vonatl<ozó strotéfla
(t•rrva, cétj•, módsrere )

enenanott szetVneti egysér
Ellen6rrött ld 6szak

Alonositott k<><klza~ tényez6, kocUrat

H rgy: Adatvédelmi szaMlyoknak (GOPR) való megfelelés s-zdWlyLatok nem teljes kilraek, nem kellő
ré ule tezettségüek; nyilvántartásokat ne m vasv
felülvizsgála ta
hiányosan vezetik; t ájékoztatási kö le lcLe ttségnek
nem tettek eleget; érint ett\ jogok sérülnek; nem
Cé l: meggy6l6dni arról, hogy
ad atkezelés, adat·, és érvényesülnek a GOPR alapelvek
információ véde lem b!lt os!Usa é rde kében megfelel<l
kontrollrend5.2ert mOködtetne k, biitosftott-e • uemélyes
adato k védelme .

Gyermekek !Ura Déli óvoda

Ellen6rrés tlfl1Jsa

Ellenooés

ütemezése

„

1.

tV. n .év

HabllyszerOségi

ellenőri

Eltenaués módsiere: dokumentum alapú (szabályzat ok kockázat típusa : jogi, integriUs
2019. év

Gyermekek Húa Dt\11 ÖVod•

Tárgy: Az Jntézményben foglaflcoztarot t kö1alkalmazottak nem
a joasza b.llyl
elólrilsoknak
mPgfelel6
m1nős1tés1 eljárásának fel ülvt~lata, valamint munkakör gyakonsággal, módon történik a minősítési e liár.is,
belső nabályratban határozták meg az el1.arás
• t ad.lsok dokumentillásának ellenónése
rendJét, ütemezését; felada t· és felel<lsség nem
Cél: anna1c megállapítása, hogy a Kjt. előfrásaínalc megfelelő átadása. kontrollkockálat
megfelelően tOrténlk
k6zalkalmazottak min6s1rése.
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör iltadils
kockázat ttpusa kontroll, integrlUs
Ellen6nés módsrere. dokumentum alap<) (s1eméiyl anyag bekovetkeléS valószínűsége k61epes
tetefes vizsgálat a a minösítéSek szempontjából.)
uervezetre gyakorolt hatás· közepes

•

2.

20 16-2018. évek és aktutlls ldősrak

IV. n .év
sz.abályszerOú gl
ellenőri

napok·
116 '2 nap

i'fOIC.
1.

2018 évben lefolytat ott vm gillatokról szóló összefoglaló ellen6rzés1 ielentés elkésl ltese

2.

2019 évi bel!.ll ellenőrzési terv összea ll1ti1Sd, kockáwelemzések
2019 tvi bels6 ellenőnések nyilY~n tarUsa, inté2kedesi tervek ~grehaJUsár61 szóló beszámolók nyilvántartása, monitonngozasa
Belső ellenőr zf-51 k:ezikónyv aktuallzátasa, stratégiai tervhez kockátatelemzes elkés.utése
2019 évi bel'Ó ellenőrzések megállapitasainak m.nOS1tése, kockálati tenyOlók meghatJ rolása

3.
4.

s.

Nyíregyháia, 2018. november 15.

Petris Erika
e lle n6rzési veret6

UniYf:ln~

belső

napok:

lfcl x 8 nap

1ételes vizsgálata, nyllv<lntartások m intavételes elle116nése) bekOvetkeLés valószintlst!ge: killepes
s1:ervetetre gyakorolt hatás: magas

Skarbit J61sefn~
Intézményvezető

173

9/g.st.mellé~

lnt6zm6nyl bels6 ellen6 rz6sek
Tündtrkert Keleti óvoda
SorINTtzMlNYI at:l.SŐ ElUNÖRZtSEK
szám
Ellen&dltt """'ezetl ~
rllen&t&tt ldllsult

TOnclérbrt ICatetl Ovoda

1.

1 215/2018.(Xll.20.) sz.h<t~rozathoz

EHen&lúre vonatl<otó stra~
Azonoiított kock~ thlyei6, kocUat
(Úl1'/•. dl)•. m6d5'tn1)
Urcv: Adatvedf!lmi „.~tnak (GOPR) való megft!lt!iés subJlyratol< nem teies k~k. nem keM
felütvusgfüta
rés1leteze~. nyilv.lntuúsokat nem •acv
hiányosan vezetik: djékozutá>I kött!iet•~
nem tettek eleget, érintett! )osok sérulnelc, nem
és érvényesülnek a GOPR ai-lvek
Cél: meggyl'lzlldnl arról, hotry ai adatkezt!iés, adat·,
mfom>ácló ~lem boitos~ása érdel<&en mqfele16
kontroUrendszert mOklldtetnek, blnosftott e a Slemélyes
adatok-me

EUen&rts tlpu.a

Itt. n. év

szabMysierűség1

Ellendrz~s módszere dokumentum •lapú (szabJlyZJtok kockiltat típusa· Joci. intecntts
tételes vizscálata, nyiivántutások m1ntavételos ellen6rzése) bekovetkezés valószfnOsége: kllrepes

2019. év

ell.OOrl r>apok:
1f6x8 r>ap

szervezetre svakorolt hatá$: magas

mqfek-16en

2.

•

• köz•lkalmazottak
doi<um@11tilt·e a munk1wbr •t•c:Us

történik

v~1~mmt nwcfef~6e:n

2016-2011. m k fs •ktu•h• ld6sz ak

•

Urcv: Az int6zményben fo&fal1coztatott köulkalmazottak
jogszabillyl
el6írásoknak megf•l•l6
mmósttesi eljir,sának feltitviz.scálat•, valo1m1nt munkakör gyakoris.lggal, módon történik • min6sftésl el;.lrás,
atitdasok dokumentálásának ellen6néso
belső szabillyratban határoztak mee
CIJ.ir"~
r4'nd,ét. Otemezéset; feladat· ós fele16sség nom
Cél: ilnnak. mqillap.tása, hoCY
KJ~ ~OiríUtnlk megft!iel6 át>disa. kontrollkocUzat

"""'

Tlln~«t Keleti óvoda

l.
2.
3

Ellenlln6s
Otemez6se

minO-sitMf",

10<.:•.Jut tipusa kO'ltroll, lntqntSs
Ellen6nós mód5'ere: do<umentum a •f>Ú (5'~fy; a<·r•e ~•Owtketés valósifnj)sqe: k6repes
tetetes viisg;J•t> a min6síttse< szempontiabóf.)
..,.,.,ezetre l\'akorolt hatis kö.tepes

„

IV.

e i~rinapok

116 x 2 nap

2018 fvben l•folytatott ""g.ilatol<ról szóló osszefoglaló elienOrzésl 1el"11tk efkkz,téso
.2019 évi belsó eltenön.~s1 trrv Osnejllitds.a, kockázateternzesek
2019 tv1 btls.ö ~l~n6ru~sek ny1lvdntartdw, lnt~zkedési t~lc 'légr,haJtJwrol szóló be121molok nyilvantarU1s.. mon1tonngozo:1sa

4

Belső et1Pn6n~~

s.

1019 hl btlsO ellenouesek megJllap•tása1nak minősítése, kock..izatJ tcnyezók megh.lt,roz4'w

ké'z1konvv aktual1zald~ strattgiai tl!f'Vhez kockazatt'iemz~s e1ktsit:1téSe

Ny!rogyMza, 2018 november 15
lengyefnf Petris Erika
bels6 ellen6rzés1 vezet6

n.~~

sabilysz•r6sfsl

TIS<Olc Edit
lntfzményvezet6

174

9111 s.z.-ntldet

1n1•1mtnyi be!~ ellencSntsek
Búuszem Nyucati óvod•
So<·

St;im

• 215/2011.IXtl 20.) st Nt;lt01>tho1

INTtzMtNYI BELSŐ EllENÖllZtSEK
Ellen6n6tt szervezeti...,.., fllen6n6tt
ld6stak

Ellen6ni<te vonatkotó strllql1
(úrcva, célja, módueu)

Atonosltott kocl<iutl 14nyu6, kocUm

Tilrcv· Adotvl!dtlmo "•bilyol<"°k (GOPR) való megfele•es :.ta!MtyltllOk
Büasiem Nyucoti ÓVod•

L

ttli•• kOrílek. nem ktli6
•Y1lvan1uusou1 nem
h.Jinyoun "'1tt1k; ú)<'koztaús< kOteleze~gn..k
nem lettel< eleaet, •nnteta Jolok "rülnek, nem
C•I: rneggy6z6dn1 uröl, hogy 11 1datke1elés, adat·, és ér.._yesuinek 1 GDPR alaptlvek
,nformaci6 vedelem biztosltilsa ird«kiben megfelelő
kontrollrM<Juert mllkódtetnek, b.ztosított~ a személ~s
adatolc. Yéde•me

••rv

!-

•

"'"''''
"""'

•

•
>1alammt meafelelthtn dokument.tlt·e a munkak6r itadás

2.

2016-2011. Evok H olrtu"l5 1d6uak

3

subj lyszerllsqi

e len&• napok
lf6 • 8 nap

lntiz~nyben lo3la1koztoton kOu'k>imazottak nem
Jolszab.!lyl elO.r~soknak mqfe'eló
monósotéso •·ló"1Ynok le•ül,.;ngjfai. v•l1mirt munl(akor gy•ll:Otud&&•I. módon tOrt~nik • mindSJt~s e1Jaras
ataddsol< dol<"rnentfüYnak etlenór.tis•
suWlyntWn ha lórozUk mec l l
~·
•ndJ<t, útemezisét, feladat· is felelős,..
Cél: annak me1jllapoUsa, hogy
Kjl el6frásainak n•gfeltló ~tadasa. kontrolll<ocUw
mesfelelően történik
közalkalmazottak min6s1tes~

Tilr CY' At

..s

111. n.ev

szerve1ettt 1Y41korott haUs: m11•s

llWaszem Nyucatl ÓVod1

l.
2.

Ellen6r1is
Otemezbe

nem

r~ltte1ettsque1C,

felül\1·1sgial1t1

Ellen6nés módsztre dokumentum 1lapú • (uab.Hyzatok KOCkdzat t1pu.s.1 jocl, lntearlt~J
teteles vusaálota, nyilvantart~sok mlntovételes ellen6r.tése) be<Ovtt<ezis valósz•nüsia• kOtt pes

2019. e..

_..,

Ellen&tff típusa

Ellen&.is móclsiore dokumentum alapli (uem<!l'lf 01yag
totetes vozsaói.ta a mon6sitése• szempontiaból.)

>ock"1at t•pi.sa· kontroll, lntoerit'•
t><-k6ve•~„„ v.ilómn.;"ce

kót-•

IV. n.Ev
uab,lysierOúel
e!Jen6n n.DOk:
lf6x2nap

SUf'l~at ·e avakorolt hat~S: k4z~S

„.•,„.'OIC
2018 évben lelolyta to n ,.;zsgalatokrOI szolö Osnefoglalo ellen6rzósl jelentés elk"11ti!se
201q evi ~sOi eilenórzesi teiv Ossze3111Lása, kocUzatel~z~sek
2019. ~vt ~l\d eilen6nések ny1llfitnt1rtau, int~zkMeSI ter't'ek \l'égr~dlt~saról szóló besz,molók ny1h1antartiy, mon1tor1ngozá.sa
~Is.tii e1!ef\drzts1 kéz1konyv aktwi11J~s..i. str•tP1.a1 tenrhf>z koclwzatelemzes ei"ts.z1te-w
2019

m belsd tllenőnések ~;1.l~p.1'sa;nak mm6s.tese:, kociw.at1 t„n~zők mt'gh.it.1rou~

Nyíregyháu 2018. november 15

lensveln' Petrls Eriki
bel s6 ellenőr.tési vezetO

Szatain' ~nyusz: Kl j n
1nté1ményveze16

175

lntbm6nyl belsll ellenllnmk
Nylrec';lltzl Carttemus Kórus

soroMm.

9/1.SLmeléklet

• 215/2011.(Xll 20.)s..h>tJroutho1

INTtZMtNYI BELSO EUENORZtSEK
fllen<'ln~e

Ellenc5nlltt sierve1etl •cv"s
Ellenoolltt ld<'lsuk

vonatkoió sttatécl•
(t•rcva, útja, módsure)

Aionosftott kocUzatl "nve•<'I, kod<•zat

Ellenlltz6s
Oteme.1Me

Ellen<'lriés tfpusa

T.t rcv: A<U~lml siaWl'(oknak (GDPR) való megfelelés uab.llyUltok

Nylrecvh'd cant.....,. Kórus

L

nem teljes kMlek, nem kella
r<!sztetelCltségüek; nytlv;lnta(tjsoiwt nem vagy
h1.tnyosan vezetik; tá]ékollatá'1 köteleiettségnek
nem tettek eleset, ttlntetll Jolol< 5'r01nek; nem
Cél: meuv<'lzlldnl arról, hogy n adatke<elés, adat-, és érvényesúlnek • GDPR alapelvek
1nformJcló védelem biztosítása érdekében megfelel6
ltontrollrMdnert mill<lldtetnel<, blztosltotH 1 sze,,,.;ty~
adatok Yédelme
felüMcsgát.tJ

EHen&ll!s módnere: dolc:umel'tum alapú (subályzatok kocUldt típusa: jogi, lntectiUs
tételes vizsgálata, nyllvánt>rtások mintavételes ellen<'lrzése) beköllf!lketés valószínOsése: kll„pes

sub;llyuerúséct

e llen<'lrl napok:
lf6x 5na p

netveletre cvakorolt hatc\s: magas

2019. év

-·

-

2

2018 évben lefolytatott YTzsgálatol<ról szóló öniefogtaló ellf'n<'lrié'1 ieiefl!M elkéslltése
2019 evt bels6 elletl<'lrzé>t terv é5sszejlJ.t.tsa. kockawelemzesek

3
4.

Belsd 'llen6u,s1 k.tz1könvv al(tUJhUli~ strate:g1al tervhfz kcx:k~zatejemzes elken·t~se

s

2019 ~vt bel'M..'S el1en6rzesek megallapltd~lnak miOOsitt~e. kockazat1 tényezók meghat.uoz1
ha

L

1\1. n.év

2019 ivi bPI~ ellen6neselt ny1l ...Jntan.ua

mttzk~s1 t~rv'k vtgr~Jtasarol

J

szoló Ms1amot6k f'lyilvanurtisi. mon1tonngozas.a

Nyfregyh•za. 2018 novomber IS

l.onavetn6 Petri• Erik•
belslJ ellen6<Zési vozet6

Subó D6nu
lpz&•tó

..:.~ „~

176

lntúményl bets6 ellon6nések
Közinti.tményekot Múkodtet6 K6zpont
50<

tdm

9/j.szmeltk<et
1 21S/201Jl(Xll.20) sz fut.lronthoz

I NTUM ~ NYI 6ELS6 ElLEN6RztsEK

EHtn&t6tt szervezeti •IY'EI
Ellen6néltt ld&uk
K6ltn~zm.,,yeket

Etten6nhre von1tlcozó stutEgla

Atonosltott kocU11ti tényez5, kocUut

(tAr1v•, cilj1, módszere)

MOl<6dtet6 K6zpont

Tárgy; Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megftlelk _.zaba!yzatok nom teljes kOrOek, ntm kellö
feluivlzsgálata
rtszltttzettséguek; nyilvántart.lsobt nem vaa
h1i1nyoun wzebk~ tiljokozut.151 kotelezott>4nek
Cél ~zlldnl 1rrót, hogy az aditkeze~s, Adat , f') ~'"' t~tek eleget, Mntettl jogok sérűlnek; nem
védelem

,nformació

1ir.ontrollrMC.fuert

1.

Etlen&zú !Cf>'lsa

biztositjsa

IV. n.év

ordelctben megfelelO l!'f'Venye!i.Ulnek a GDPR alJpelw:k

mllk6dten~_IC, biztositott~

a szem.i •v~ ::.

Ellen6nú
Otamez4:.M

siobollyszerllsécl

adotol<-lme
Elle:n6rz~1 módszere dol<vn>entum alapú (uab.otymok k0<.lt.izat tipusa · joci, lntqr1tjs
teteles vusg"ata. nv•'vánurt.lsok mlnuYételes •"en6rzé><>) ~kOllel•tzts valószinúsé1e: kélzopes

2019. év

Slef\l~letre

1'rrv: P•nzkezelés tlltn6rtése

ellen6n napok'
lf6x8nap

l'fikOrott hatás· ma&IS

fel•dat· és hat.lsk0r6k nem moiifoiel6en kerultek
mf'&hiitaroz.hra, nem a sz#mviteh szaWlyok szerint

K6zlntill!M!nyeket MGkddtel6 K6zpont

torttn1k 1 b-zonylatok rögzit~se; ek5'e&tk ktzel~

Cól: anoak mopHap.ta„. ho&Y • pénzk!:zeies rei,a,,·t
megfelel6en kia!ak,tottlk, 1 kvlcsk0<1trollok mogftltl6M
miikOdnek, v1\amlnt • szlmvntli szabályoknak mecf•i<'16en
tön~nik az tls.zlmol.ls. dokumon~!Os, kclny.leib

2.

,.,,,

J.ZilWlyozou

vaav

1Vlk"'1ot~n

"""'

kockazat llpuso. pfozüavi
Ellen6rt~s

1019• .,,

l

2
3
4

s

m6du:ere dokumentum alapU,

indokolt tsttben tételes felOlvusgfüt

m1nt•lff'tf'l~!t

bekövetil;ez,.is va~s11nús~e · k6upes

mqfeielll

a

rv. n.ev
snWtysurúségf·
pénzügyi
l!'lendri nilpotc

lf6x5nap

.ltrvtzetro gyokorolt hatils: közepes

2018 évben lefolytitott viug.ll•tokrót s.zótó omefoglaló ellen6néM jtlontes tlkes.zitése
2019 évi belsó tllenónés> terv Os>Zeál
kockázattlemz•>tk

,,,„

e't'I belsó eft~~k nvitv~ntilrt..l>ii, intezk~sa tervek veg·e-~1tn.Hol szOi.) beua~Olc nyi "'°'nt•rtn1.
~só t.itn6n~ ktz1konyv •ktual11.1lasa. strate.11a1 tf!f\lhe.l. kock.lzatetttnzts tlkesNe'Sf:
2019 i:Y! bel~ ehMOn~k ~llap.t.asa1nalc min6s·t~. kockJzati tPnye1611t mqhat.trozc1sa

.l019

mon1t(~o1a~

l.yiregyh.111 2018 n1>11ember IS

Lenrveln4 Petris Erika

belsó tllen6rztsi veztt6

Tóth Béla
1nté1m•nvve1et6

177

lntétményl belsll ellenc5nbek
Nylre«ivhárl GyermekjóMll Al•peft;lt;lsJ lntélmény
Sor·
s.i~m

Nyfrecvhid GywmelcjclUll AJap.tijUsJ
l•tétmb'ty

1.

lf'llrfl'llúd ~ Ala.,.iliu.I
lntúJMny

Ellen&téste vonatko16 s~I•

ALonosftott ko<.U111l t4nvu6, kodrúll
mcldstore)
Tilrgy: AdJtvédelmi uabályoknak (GOPR) való '™'lfelelés szabályLatok nem teljes körOek, nem kelk5
(I~•. ~J•,

réS<letezctts6guek; nyl lv;lntart.lsokat nem vagy
hi;lnyosan W!Zetik; t.ljéko•t.tt.lsi kötelcU"ttsésnek
Cél: rneayózc5dnl amll, hoC'f az adatkezelés, adat·, és nem tettek eleget; ~ntettl Jotok sérillnek; nem
mfo~ védelem blztoslt.lsa b'dekében mealelel6 érv<!nyesulnek a GOPR a lapelvek
kontrollr~dszert műkOdtetnclc, biztosított e a Slemt!lyes
adarok védelme.

<ock•z.t bp<jW szabilyszorGsf1I, pbuílJYI
módszere dokumentum alapú, mmtavfteles, bdovetkeiés valószínOsq• közmd<»colt 'setben tételes v1zsaátat
siervezetre cvakorolt h1t1h közepes
Elten6n~s

1.

2018 e-ben lefolytatott vtzsg.llatokról uóló Osuefoglal el l~órlésl Jel~tM: ftk~u1t~e

2.

1019. t!vf beJsd f"tltn6rz~1 t~ össze1!11Uw. kockáute!~zei.ek

3

2019. t!vt belső ellenc5rzések nyilvantartása, 1ntezkedé!I tervek ~greha1tásaról uóló beszimolók ny1lv•ntart.isa. momtorongoz•sa
eflenórzesi kt!i1k6nyv ak1uahzJlls1, str•tég1ai tef'\!~l kock.-zatefemz~s e:lkfszlté~
2019. é\11 bels.IS ellen6rzések megállap.t.lsa•nak mtnOsotH<!, kocl<Az•ti tényezók mtghatározása

5

Ill• • .• y

szabálynen'.ísql

ellenc5r1 napok;
lfc5x 10""P

Tilrgy. Cs.llidok Atmenell Ottllona szervezeti ~ nem mqbuható adatok alap)An tllrtént u igénylés,
feladatfirwnsl1rozással
bpcsolatos
elsz.imolisok késed<'lrnes •d•tszol&il~t;ls, lemondás. lelhanni!;ls
felüMzscilau
nem szabtlysleól, az elszimoUs nem tényadatokon
alapuf

„

2018. ·-

Ellen&tb
Otemeifso

felülvizsgfüta

Cél: annak meaillaplt.lso, hogy az laénylés és a felhaszn.llás
elsz.lmoliso • )ocnabályl e16:risoknak megfel•lll módon.
•dc5ben tortént.
i&ényitst é> oz el;.r.imolist 1latim1szto
doku,,,.nt.!uóft mqiilaµo.zottalc

2.

Elh!n&••s tfpwa

Ellen6nés móclszere· dokumentum alapú (uab.ilyzotok kocti„t tfp<lsa: Joli, lntegrlt6s
tételes vizsc6tat•, nyll\4nt.t"'sok mint.ti/ételes ellen6rzése) bel<ö....,tkezés valóulrnl~e: kllzSletYf!zttre rv•komlt hatás. mocas

2019. 6"

~

215/2018.( ~ll.20. ) S<.hat.iro1>1ho1

INT(lM( NYI BELSŐ ellENORZtSEK
Ellenlln6tt ...,,,..~ qysfs
Ellen6niltt kl6uak

-

9/Ul.moll<!klet
•

l.n.h
sub"yueri!s•11,
phuO&vf
e9en&l ""pok.
lfOxlOnap

e~ső

Nytresyh.lza. 2018. november 15

lencvelné Petrls Erik•

Dr. Nagy Erzsébet

belsO ellenOrzés: veztt6

lntézmb>yvezet6

178

9/1.u .melléklet

Intézményi bels6 ellen6nt!sek
Nyíregyh ázi Csal 6d· és Gye<m ekjólétl Központ
Sor·

sdm

a 2 15/2018.( Xll.20.) st.hal~rotathoz

INT t zMtNYI BELSŐ ELLENÖRZtSEK
Ellen6nésre vonatkozó strat~la
(tát1Y•· célja, módsiore)

Ellen6nött sierveietl egvség Ellen6n6tt
ldl!s.z1k
NytregyltJzl esaud· és Gyermekjólét!

K&zpont

Azonosltott kockázati t'nyez61 kock•zat

Eilen6nt!s
Otemez~.se

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfcleles szabályzatok nem teljes körOek, nem kellő
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vogy
felülvi.i:sgálata
hiányosan ve l etik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek el eget ; éri ntett! jogok sérOlnek; nem
Cél : me1111V6z0dnl arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR ala pelvek

információ

védelem

blztosiUlsa

ér\J ekében

111. n.év

megfcleló

kontrollrendszert mOködtetnek, bi ztosított~ a szem~tyes
adatok védelme.

1.

Ellen6rzt!s tfpu,,.

siabjiyszerOségl

ellen6rl napok:
1fö x10 nap

Ellen6rd .s módszere: dokumentum alapú (szabátyzatok kod<áiat tfpusa: jogi, Integrit ás
t ételes vízS1álata, nyilvántartások mintavételes ellen6rtt!se} bekövetkezés valószínOsége: közepes

nervezetre gyakorolt hatás: maga.s

2019.""

•

Nylreayltllzl Család- és Gyer mckj61étl
KOzpont

jogszabályi
elOírásoknak
megfelelö
Tárgy: Az lntózmónyben fo1lalkol'.atott közalkalmaLOttak nem
m1n6s1tésí el~rásá nak felOMzsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon t örténik a minősítési eljárás,
eljarás
bels6 szabályzatban határozták meg
átadárok dokumentálásának ellen6rtése
rend1ét, ütemezését, feladat· és felel6sség nem
meafelelO átadása, kontrollkock.6zat
Cél : annak mqállap•t.6sa, hogy
KJt tföir.1sa1nak
megfelelően tOrtémk a kOzalkalmazottak min6s1t~sE",
valamint megfelelően dokumentált-e a municakör át><Us

•

2.

2016-2018. évek és oktu<llis Időszak

kocUzat típusa: kon tr~I, integrit~s
Ellen6nes módszere: dokumentum alapú (.személyi anyag bekovetkozt!s v•l6szfn0sége: közepes
tételes vi•S1álata a mlnOsftt!sek szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepfl

„

IV. n .év
szaWlyszerúsql
ellen6ri napak
lf0x2 nap

-H&ADAlOk
2018. évben lef olytatott vlugalatokról sióló összefoglaló ellenörzéSI ielentés elkésZ1tése
1.
2019. évi bel~ ellen6rzes1 terv ös.szeáUit.isa, kockázatelemz~sek
2.
2019 év! belső ellenőrztsek nyilvántartasa. intézkedési tervek végrehaJtásáróJ szóló beszámol~ nyitvántartása, monitonngozása
3

..
s.

Sels6 ellenőrzési ke21kon.vv aktuali.r:alása, strategia1 tervhez

kockázate!emz~s

elkészftese

2019. évi belső ellenőrzések megilllap1táS<linak m1n6sMse, kockázati tényezők meghatározasa

Nyíregyháza, 2018. november 15.

Lengyelné Petrfs Erik•
bels6 ellenőrzési vezető

lengyefn• Poeácsás Már1a
intézményvezető

179

lnte.tményt bels6 ellen&ziEsek
Nylregyházl Szoc!Alls Gondodli Központ
So<·

uám

9/m.simelhU:lrt

• 215/2018.(Xll.20.) n.tiotirouthoz

INTt2MtNYI BELSÖ ELLENÖRZ(SEK
Ellen6nött s:zervuetl esvség
Ellenónött id6szak

NylrecvfWI Szoci.611> Gondolá•J KOzpont

Ell•nooésre vonatkozó stratégia
Alonosit ott kocUuti t!nyez6, kodcálat
(Ur1Y•, dlja. módszere}
Tárgy: Adatvódelm1 szabályoknak (GOPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes kOnlek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezett~güek; nyilvántartásokat nem v•cv
hi~nyosan vezetik; tájt!koztatáSI kötefezetts~gnek
Ctl. meggy6z6dni orról, hol'/ az adatkezelés adit·, és nem tetteK eleg~t. érlntetti jogok sérülnek, nem
információ védelem bfztosftása érdekében megfelel6 érvenyesülnek • GOPR alapelvek
kontrollrends2ert

1.

működtetnek, biztositott-e a

Elien6rzts tlpusa

111.n.,v

szernelyes
snbályszerüstgt

adatok v~elme

Ellenoofs módszere dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa. jogi, lnte&r!Us
tételes V1zsgalata, nyilvántartások mintavételes ellen6rzése) bekövetkezés valóufnűst!ge: közopes
szervezetre gyakorolt hatás; magas

2019.w

Ellenórzt s

Ottmeztse

ellen6rl napok:
116 x 10 nap

•

Nyirqyh4zl Szocl"is Gondozi si Klltpont

megfelelően

l Ol i>-2018. n ek és aktuilis idllszak

3.
4.

5.

•

történik a közalkalmazottak min6s-tese.
valamint megfe1~6en dokumentált-e a munkakör átadás

2.

1.
2.

Tirgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
jo&mbalyi előírásoknak megfelelő
min6sitesi etjárádn11k fe!Ulvlzsgálata. valamint munkakör gyakorisággal, módon torténík: a mln6sitési eljárás,
átadá.sok dokumentálásának ellen6rzhe
belsó szabályzatban haUrozták meg az el1arás
rendJé~ ütemezését; feladat- és felel6sség nem
megfelelő
átadása, kontrollkoclolzat
Ctl: annak megállap1Usa, hogy
KJI előírásainak

kockázat típusa: kontroll, lntegriUs
Ellenónés módSlere : dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valóSlfnúsége: közepes
tóteles vizsgálata a min6sltések szempontjából.)
S2.erve1etre gyakorolt hatás: k~bepes

IV.n.év
s:zab~lyszerOségl

ellen&i napok:
116 x 2 nap

2018. évben lefolytatott vil5t!álatokr61 szóló összefoglaló ellen6nési jelentés elkészltése
2019. évi be!S<'J ellenllrzésl terv összeállítása, koclolzatelemzések
2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, inté1kedési tervek végrehajtásáról szóló beSlamolók nyilvántartása, rnonitorlngmása
Belső ellenőrzésl k~zikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kock.izatelemzés elkészítése
2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockil<ati tényezők meghatározása

Nyfregyhá13, 2018. november 15.

Lengyelné Potns Erika
bels6 eUen6rzési vezető

Siifváslné Bojda Miirta
lntézményvezet6
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott
2019. évi belső ellenőrzések

Sorszám

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

10.sz.melléklet
a 215/2018.(Xll.20.) sz. határ ozathoz

1 81

10/a sz meli.!kfet

T•I01JO!ftl Nomzetlúcf O..korm,nyiotok bels6 ollen&lése
lll'CK~ M_.i.k>Cl 11w.. 1om.t.~Ook<wn.tn"CUL

„2.l.5/2111Al,l<U..2Q.\~

SorITElEP0LtSI NEMZETIStGI ÖNXORMANYZATOK 8El.SO EUENŐf!ZtsEl
nJm

Ello-„-·od ~

Ellen6nbno vonott<ewl strat~lo

~ttld6fi.Ulk

---o..tor.Mnyut

(dtJYO, ttlJa,

m6du""'I

nrgy: Ad•Md•lml snWlyokN k (GOPR)
felu"'1n&ollau

lllon6nfs tfpuJO

Azonosltott kodc.iz.tt tl!nyu4, lcocUzot

••tó meef...~

su~lyzatok
nem tel)OS kötG8. nom keH6
rl!szl•tezett><aO. k; nyflv;lnt>rrisobt nem vagy
hi~n....m.an vezebk~ tálékozt.1Usi •ote'ezett~nii·'k
nem tettek elejet; érintett! )ogok sérlllnek; nom
Cil: mo88'16tddnl arról, hOlv
od.ike1~s, •dat-. l!s
énlényewlnek • GDPA •lapelllek
információ vl!delem blztos/IJ„ l!rdckében mogfelol6
konlrollrend5'ttt mOködletnel<, blztosllott e •
adatok vl!delme.

„

,„mi11yes

L

ln.l!v
szaWlyuenh~

ellen6<1 n•l)O«:
l fdxS nop

EUen6nis módu.,-e dOkumentum •l•pu (u•Wlymok koc:Um llpuso )oei, lntoerltfl
tételes vizsgálat>. nyMnt>rU<ol< mint>'léteies ell•ndn:l!se) bek"""1kezés v•lószínúséae: m>ps
UllA.é< t~-.ui.~ ldllu.ú.

Romi

-·tth4cf

At.~"U..'t.t-O:.lll<f;l1kc.<®~bat;i\'. ~\

(.,fadat ~s hatáskörök nem n1egfclcl6en tertJltek
mcgharjrollista, nem a Slolmvlrefl szabillyok szerin!
torténik a bizonrfatolc rOgzftése; ekllegek kozelke
nem sza~tyozott vagy nem megfolel6

Tílrgy: Pénzke.«elés ellen6n:ése

Ölllrc>nMnyut

Cil: annak meg;lllapotiso, hOlv • ~ntkozelés rendjét
irvakortatban
megfeleklen klolak<tomk, • kulc.skontroUok megfeleldt"

2.

mOkodnelc.1va~m&nt' számv1ten wbjtyok~k ~gftlel6tn
tortén1k .u elulimo11s.

2011. l!v

dokumef'IUUs.,

könyvt~S.

i...ckam bjluso • pénlúgvl
CMen6n~ móduera do«1.1rnentum at.pú. m1nU-vetrle\. l>f'kovt"U:ezes va'6s.z'nú.sige. masai
odokolt esett>en t'ttles fellllvll>cilot
lerwzern ~kor<>'t hads.: ldbepes

-~ 1

l
2.
3
4

5.

Ellon6n1b

Otome.rne

1018 ~n tefofyu tott vus,alatok.ról s.zotó Olllefoglaló ellenon.~i.il ~ient~s tllf1.l1t~
2019 ttA bel~ e11.•nón~~ terv öwdr11ús.a. kocbzatetemze~k.
2019 .._,l bel'6 ellenónt~k. ny1l...,áncamsa, intélkedéSi tervek vegreha1U>oar0f ')Zotó be\ZJmolól: ny1iv.intaru:M1. monitor1ngozisa
Bels6 t'Htnón•sJ Ut1k.on.,.v aktualtutJ~ s.tracétlJ.11 teM'tez kocUuitetemzfs elkf ..z1tC..e
2019 tvi bels6 eltenőu~ :..ek m~gatl;ip1U:M11nak m1nOsitl!'d", Kod::l1Jt1 tenyezbk me,ithatárou·.a

Nrfreayhill, 2018 november 13
Lenayetn~ Potns Erik•
belsc5 ellen6rz~ll ve:et6

•

1.n.l!v

P'n10svl·

"'"''v•nrliHsl
eren6rl niipok:
Jf6x3nop
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TolepOlé1I Nemietllécl Onk°""'nyiatok beb4 eff1n4nH.!
Nylregyh41a Mesvel JOflÚ V;lro1 leneyd Nem1etlú1I OnkotlNnyut
Sot·
'ld m

10/b.u.melléklet
• 215/2018.(Xll.20.) u ha t;lro<>tho1

TCLEPÜl.ÍSI NCMZETIStGI ÖNKORMÁNYlATOK Bíl.SÓ ClLCNÓRZtSEI

íl<n6n6tt Re<Wletl esM
~4n6tt ld61Dk

l - ' N....-...i Onko,....nygt

Elien&Ulra..,...lkolÓ~

.

Aionosltott ko<Uutl Mllyei6, kodt.b•t

(tlrf'lil, céll<f, módsiere)

Ellen6rd1 11py„

....... „...,,.

,...

Wtfl!"-' ......;;a.
résliotezeu ségOek; nyllv~nt.Jrt;lsokat ne m va"y
hiányoSOtn w .tetlk; tl)ékou at.lsl kótelezettségnek
nem h!ttek eleget; érinteni Joiok sérülnek; nem
CM: ~z6dni a rról, hogy ai adatkezelés, adat·, k érvényewlnek • GOf>R alJpetvek
1nformkió ~elem b11to>lt;l<a érdekében megfelehl

~~\'f. ~"'~""· ~1t<J<.•."111.
fc lulvingálata

V<W/9.\ „,;t., 'f>ll!tRt'<!f<• ».1Mlt1w..J<.

kootrortrends.zert mOltOdtetnek, btztosított--e ill "lemétyes

l.

Ek"6n'5
Dtemed'e

ln.tv

11abMyue<ils4cJ

adatok védelme.
EHen6nts m6d11ere; dokumentum alapú (uab;llymok kock•>0t 11po„

té teles VilS41~i.11•. nyiM ntlrl;\sok mlntavételeU!llen6nése)
ZOll. tv '5 1~1b 1<16„llk

T~rgy.

Pém:keze lés ellen6n~se

Jot1, ln...r!t;\1

el1en6rlni~

be\övetkel~s va\ószinüsiat:

magu
srervuetre gy~ko<olt hatás: m.ps

1 f6 x 5 nap

fel<lda t és hatlskOrOk nt!m rnegfelell!en kerültek
meghatJro~Sla, nem a sdmvlteli s:rabályoi< ""'""

l.ftlCYOl -flb4sl OnlconnMyrat

1 buooyi•tolt röszlt6se; ellllqelt kezelése
suWlyozott vaav nem megíelel6

tortén1k
Cél •nnak mqSlbp;tl„, ilOflY a pénziceielk rend .„t
mecfele~n ki>laklto~k•• kuk>kontrollok mejlf•it.clen
mükodnek, valamint a sdmv1tatl sza~tyoknik meaf~leiőeri
torténok u el.úmol;ls, do<ument;ll!s, k6nyvel~;

2.

nem

•

gyakOJlat~n

suWlyuerG~I

ellen&! „,po..

kOCkJZJt bpUY p~tl1a4

2011. r.

1
2
3
4

5

rnen&z„ -

....

dokume:ritum aiapú

mtrillv„tP~S

ndok1Htese1ben tlteles f~~Mug.1bt

2018 Men lefolytltott "''sg!Utoltról uóló osszefog1 '10 ell<nónfsl 1elen1t• elUurtése
2019 ""' bels6 ·~•n6n•!J terv OS>lOJlloU„. kOci<!Zltlllemzf;et
2019 hl belső el'~l.sek ny;JVJntart.JQ. 1nt'°zktdé~ terwk v'grehaju~rOI ~ó&o beszAmnlO.
Belsó eften6rzfM k~l.ikonyv aktu.iizal.>~. stratéot1ai tervhez kockilut1tem1é~ elk•u1t('.$e
2019 evi belid 1Uen6rzések meRállapft;isainak minósitése. kock~ut1 tényezők me11;haUrozás.a

l.ntv
pfnrDcvt·

oe11; 1N"ethz1·

v116szin4Iséae~

macas

1'6x 3 nap

uefYt'tttn• ~k0<ott haüi · t lbepes

ny11v1nurti~. ""°"4lOfi'Ul'QZilS3

Nylrecyh;\11, 2018. "°"ember 13

L~ive-ln' Peuls Er1t.1
btls6 tHen6nésl vttet6

UrUnyt Tam;I•
elnol<
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10/c.u melléklet
a 215/2018.(Xll.20.) u.tl.tlrozathoz

NylrqyM1a M~ Josú VAros N""et Nomietl~ ÖnkormAnyzat
Sot

ulm

TrlEPOLtsl NEMZETlstGI ÖN~ORMÁNYlATOIC BEISÓ ElllNOOtsEI
E - l ! t t u""'ezetl flvs4w
Ellen6nlltt lcllluak
Ntmet Nemtells'ti Ont.,,..,lnyut

1.

2018. fv és aktuills lcllluak

N-

Ellen6nwe vonatkoz6 stnotlclo
A>onosltott ko<llJ"d tMyWI, kocu„1
(úl'IYI, cf!Ja, módSLere)
U rgy: Adatvédelmi szab.llyokNk IGDPR) való megfelolé<I ua!Mryz.at ok nem teljes kónlek, nem kell6
felulvlzsgolat•
rés:lcttzflttségúek; nyllvJntartJsokat nem v•gv
hMnyosan veretik; táj~koztat<isl koteleleU~~nek
n•m Wlú ~ érU'lletlJ !n;J>k lérulndi. nem
Cil: meggy6lt5dnl arról, hogy az adatkezelés. adat-, és
étvénvesulnctr; 01 GOPR alapelvek
információ védelem blitosftása érdekében megfeleld
k.ont:roUnmd'ittrt mllkőd tetnek, blztosfton -e a stemétyes
>datok védelme.

Ellen6nés tlpusa

Ellen6nés

v.....„ ...

1 n .ev

s„bJivuera,qi
e llendrl llilPok:
1 Mx s nap

Ellenónés móduere. dokumenwm alapú (uabJlyratok kOOQi.t tfpusa· Jo&I, lntearltás
tétoles vlz.sg;llat.l, nyilvántartások minta-.!teles ellen&lése) bokOYetkeléS valósdnOsége: magas
Sler1eretre gyakOfolt hatis.: map.s

feladat és hatlskörOk nem megfelelden kcrultek
megha ti.1rotásra, nem a számvlt etl sza bjtyok szerint
tört~nok a btzonylatok rOgzltése; tlóie&ek kezelése
nem saWtyozott ••111' nem megfeleló
UI: •M•k meg~llapltá,,., hogy a pénztezelés rendJ'I
gy;ilortatb•n
megtelelden k10lokitották, • kulcskontrollok megM•16en
múkodnek, Y~&iimlf'lt a SÜMv1teli sz1~tyotc:nak me&ftle~r
torténrk ;az etszJ~s. dokumen~"s. kórl.,velif:s.
•oc•am tlpu„ pinzDlrfl
Ulen6nH m6cfuere dokument1.1m alapú. mmU\lett>'e'S, bekóvrtkez"i valószínaséi:e, m•1u
>ZPrvtzetrt ayakOC'ott Nth: k6iepes
ndokott esetbtf'I teteies ft.iutvizsc•tat
Tirgy: Pénzkezelés ellenórzése

Nenuet1'4c1 Önkonn6nygt

•

L

2011. fv

-~

1
2.

3
4

s

'· n.ev
pbuülrfl·
subJ!yszerG5'11
eJ1en6n napok
lfex3 n•p

l'IUllNIJOIC
2018 évben lefofytaton V11Sfl.llatokról szóló Osszefogfaló ellenőnési Jelen1~h f"lk~sz•té.se
l019 ~vi bels6 ellen6'1e'.li terv ósudll1t..ha. kodáz.nelemzé:.ek
2019 évi bets6 etfendrzkek ny1lvdntartisa. 1ntézked~)ol tt:r.ek Végreha1t.n.M11I $.Zóló be')dmolók nyiiv.intirtJ>i, monttorm,oz.a~
Btb.6 eflen6n:'si k'zuconyv a~tuah2.1UW, nraregia1 tervhez koc~zitei.tnzes e11-. i.Z•t\:~
2019 éovi befs6 ellel'\Ón~k ~d.Llp1Us.J~k mW'IO~téw kocbut1 tenye rok rneghatarozdsa

Nyire~n.

201.& november 13.
Lensv• tnf Petril ErJllll

Sl.t:slef J'nosn4

btls6 tllen6rtési >JtzttO

e106k

184

10/d.sz. melléklet
a 215/2018.{XJl.20. l sz .hat.t rorathoz

TtlepOlésl Nemretlséfl Önkormányz•tok befs6 eHfl!6nm
Nylroeyh;lza Megyei Jogú V'ros örmény Nemzetls~ Onkom>.lnyzat
Sor·
szám

TELEPÜltsl NEMZETIStGI ÖNKORPMNYlATOK BELS<'.I ELLENÖRZtSEI

„.,,,„etl

Ellen6rz6 tt
egység
Ellen6rzött ld6srak
Orm4ny N.,...ellsfcl önlcMIMnvut

Ellen6n&re vonatkozó stratégia

.,,,,,,.'IÍW>.t.a<.UWI. <h>.'1<'4, ~
{úrCYa. <"!•, m.sdsittt)
Tárgy: Adatvédelmi szabJl';oknak (GOPR) való megfelelés SLabályzatok nem teljes körOek, nem kellő
ré.s:letezcttségOek; nyiMntirtásokat nem vagy
fcllllviugálata
hiJnyosan vezetik; Ujékozta tcisi kötelezettségnek
Cél: meggyőzc'ldni arról, hogy az adatkerelés, adat·, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem
információ

Ellen6nés

ütemttttHe

11 n.év

védelem biztosítása érdekében megfelel6 érvényesűlnek a GDPR alapetvek

kontrollrendszcrt mOködtctnck, biztosttott·e a személyes
adatok védelme.

1.

...

~~

szabályszer(lséfl

Ellen6nés módnere: dokumentum al.-pú (szabályratok kockálat tlpusa: jogi, ltttecrltás
2018. tv és •kt~lls ld6uak

Om>ény

Ntmzells„

Tárgy: Pénzkezelés ellen6nése

'
2018.b

1 fő x S nap

-

OnkonNoyut

2.

ellcniSri napok:

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes eUooórzése) bekövetkezés va16slin0sége: magas
.szervezetre gyilkorott ha~s: magas

felad at és hataskörOk nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabátyok szerint
tortén1k a bi-zonylatok rögzítése; ek5iegek kezelése
nem szabályozott vagy nem megfelel6

Cél: annak megállapótása, hogy a pénzkezelés rondjél
gyakorla tban
megfelelően klatak.1tottiik, a kukskontrollok megfelek1en
múkodnek. valamint a .sdrtMteli szab;ilyoknak m<>gfele16en
tórtén1k az elszámolás, dokumentálás, könvvelét.
kockázat úpusa. pémQgyl
Ellei'16n:és módszere: doti:umentum alapú, mjnt~vétele-s. bek:ó\letkezes 11aJós?inO.sége. maps
s.zervezetr~ gyakorolt hatás: köa:tPH
indokolt esetben tételes felilMrsgál>t

•

11. n.tv
p~nzügyJ.

szalálysierilségl
ellenőri nal)Olc~

1t6x3 nap

:
1.

2018 évben lefotytatott vizsgdlatollról szótó os:.zefogfaló ellenőrzési jelentés eikést1tése

2

2019 évi belső e llenőrzési terv óssze.ilhtasa, kock.ázatelemzesek
2019 e-..1 befs6 ellenőtzések ny1iv.intartc1sa, intézkedési tervek végreha1tásáiól szótó beszamololc ny1tvántartJs.a, monitonngozás.l
Bels6 eHen6rzésl kéJ1körrfo1 aiktualizál~sa, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkést1té>e
2019 évi bel~ ellenőrzések me.g.1llap1tásamak mmősnése, kockaz-atl tényezők mcghatározas.a

3.

4.

s

1

Nyiregytiáza, 2018. november 13.
lensvelné Petrfs Ertka
bel.., ellen6nfsl vemll

Dr. Malhazjan Armen

elnak
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TNpülHI Nemietisésf Onkonnlnyiotok bel'6 dl..,&rke

l!J/e U meNék„I
• 215/2018 (>01 20 >n noúroz•tho•

~ro MeCl'<'I JosÜ Viro s Rusrlft Nemittls4cf Onkorminytot

So<-

uam

TELEPULÚI NEMZnlStGI ÖHKORMÁNYIATO« 8ELS6 EllENŐllZÚ(I

Cllen6nött uerwzetl ~
Ellencln6tt ldc5u1k

Ruuln Nemzetlsfgl Onkorm4nyi11

1.

Ellenclnkre vonatkozó stnttlla
Azonosított kocUrotl tbl~r4, kocUut
(úrcv„ cf!Ja, móduer•)
Urgy: Ada!Wdelml uabólyokn•k (GDPRI való m•cfelele, uabJlyntuk nem teli•• kOn'.lek, Mm <ellO
feh..1Mzsgálata
részletezet~güek; nytlvjntartisout nem va~
tu.Jnroun vezetik; táiékoztaúsl kotelezetts'gnek
Cfl. meml!z4dni 1rról, holV at adatkezetés. 1d1h ~e-. nem tettek eleget. hinteni )OIO" ~r\JIM"k; nt-m
•nformáció védelem bbtolitju t!rdekt!ben meg'eie~ é~t'yewlntk a GOPR a!apel'iteli:
tontrollrenduert mtlkódteni~k., biztosltott~e 1 nemétyt-_,
1d>to1< vidtlme

Ellen6nktlpu<a

lln .~

uabilyueri"si

DIMC5nH módsitte dol1.1mtnt1.1ni alapú (uab.i~yat.cL. kocUut tipUY Jocl, lnterids
t~teles vu_sp1t1u. nyMntarús.oli; miritnétefes t"en&léw} bekOve!l<ozt!s valószft>O" " . maps

2011. '-" k 1kw•ns 1d6srok

Ellen4nk

Otomer"-

•'lt"°'1 nopol<.
1 k'lx s

••?

uervezetre l'fólk0<oft ~tJi; maps

T'rgy: ~nzktzetts e·lcn6n~se

Rusdn Nemtetls4cl önkorm4ny1ot

fc~dat- fs hatáskOr'ok nem meifelel6en keru 1tek
me.ihat;iroz.hfd, nem 211 sdmv1teli uabjlyok szennt
torténik 1 bizonylatok rögzít"se; elótqek ~tzek'-..e
Cél: •nnak megill•p;tá..,, hogy a penzkeze~ ffl\CIJl't ntm uabilyozott vagy nem mtplelll
mt.'gft:1el6en kia~\_.tofUk. J kulcskontrollok megfe~füet rrJkorlatb.an
müködnek, valamint a ulmv\tell uabályoknak me""'lo!f6e11
törte" "u elszJmotu, 6°".ume,..tJl.is, konyye~s
loüazJI tipus.1 p4nzDsvt
Ellen4nk módutn dokumentum a~pú. minU"Wétefe.>. ~~°"~tkuts v.~s.zi ul5'ge: rNpJ
1ndokoJt esetbt-n t ftelu f11utvi?Siíilat
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1.

Ellen4n,sre vonatkozó strat'cta
{~rgya, c~tJa, módszere)

Aionosított kocUzaU tlfn~1ó, kocUzat

Tá rgy: Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés szab.ályzatok nem teljes kOrOek, nem kelló
telühf1ZSgála ta
részletezettsegűek; nyllvántartisokat ne m vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási köteleiet tsegnek
C'1: meggy616dnl arról, hogy az adatkezelé.s, adat-, 's nem tettek eleget; Mntettf /OflOI< sérülnek; nem
inlorm3c10 v~de'1em lm.toslt:.sa énlékében meglelek ~rVényesülne« a GDPR a1apelveK
kontroltrend„tert mOködtetnek, biztosított~ a személyes
adatok védelme.

üteme.z6'e

u n .lv

uabályszerGségl

ENenlJrz~i rnódsure: dokumentum alapú (siabál'f711tok kockám dpusa: Jogi, lnterrltás
tételes vizsgálata, nyflv.ln tartásolt mintavételes ellenllrzése) bekövetkezés valószínGsége: maps

2018. ~ ~' aktu,ns lddszak

Ellen~és

Ellenómb tfpusa

eflen6ri napok:

l f6 • S nap

szervezetre gyakorolt hatás: macas

feladat~ és hatáskörök nem megfelelően kerültek
mcgh-.atároz<isra, nem a számviteli szabályok sterint
történik a bizonylatok fÖSlftése; el<llegek keze!""'
Cél: a nnak megá llapltása, hogy a pénzkezelés rendjét nem szabá lyozott vagy nem megfele l6 a
megfelelclen kiala kították, a kulcskontrollol< megfelel6en gyakOfbtban
működnek, vala mmt a számviteli szabályoknak meg'elelóen

Urgy: Pénzkezelés ellenőrzése

Sdov4k

Nenuotls4sf Öftk°'""nytat

2.

t6rtén1k az elsdmoUs, dokumenül~s. kön~és.

11.n.~

pblzügyl·
sza bilynerGs~I

kockazat típusa P'n•llgyl
2018.

"°"

Ellen6 rd.s módszere dokumentum alapU, mint avé teles

1ndok°'t

e~tben

tételes felUMtsc~Jat

bekövcdcez~s valószfnO~se.

ellenőri napok

1 f6 x J nap

map s

;iterveze tre gya koroh hatás: kö ztptS

R&llOA1Qll:
"""""
l.
2018 évben lefolytatott vizsdlatokról .uóló osszefOfll;lató
2.
3
4.

s.

ellen6rL~ je lent és e tkeszttése
2019 évt belső ellen6né.sl terv Osszeáll1t.lsa, kockazatefemzések
2019 é'"vi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehaJ~s.iróf szóló ~uámotó~ nydv.intartás.a, momtoringozása
Belső ellenőrzés.! kézikönyv a ktual11álasa, stratég1a1tervhez kod:áiatelemzés elkésiítése
2019 évi belsd ellenórz~sek megjilapít~sa1nak min6site~. k:ock:dzat1 tényezők rneghatárousa
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13./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és
Műanyagipari
Kft.
között
kötendő
iparfejlesztési
és
településrendezési
együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására
Előadó:

Veres István városi főépítész

Meghívott: Dobi József HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. igazgatásvezető
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy tisztelettel köszöntöm Dobi József urat, igazgatásvezetőt a
HÜBNER részéről, aki a napirendi pont tárgyalására érkezett. Az előterjesztést a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, va lamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgya lta. Kérem az elnököket
ismertessék a bizottságok álláspontjait.

Először

Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozattervezetet, 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az

előterjesztéshez?

Hozzászólni kíván-e va laki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
216/2018.{ Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
jóváhagyásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
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a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
(1.melléklet) jóváhagyta.
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B . § b, pontjában
és 62 . § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Iparfejlesztési és
Településrendezési együttműködési keretmegállapodás (1. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős : Veres István városi főépítész

1.

számú melléklet a 216/2018.(Xll.20.) számú határozathoz:

Iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

[4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám: OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc
polgármester, (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
[4400.Nyíregyháza,Tünde
u.11.,
Cégjegyzékszám:15-09-065758,
Adószám :12256600-2-15,
Bankszámlaszám: 16300000-04000881-00000001, képviseletében: lngo Heerdt ügyvezető igazgató és
Dobi József igazgatá svezető, (a továbbiakban: Fejlesztő)]

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Előzmények
1.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keret jelleggel szabályozza a felek között a városfejlesztés
tekintetében megvalósítani tervezett együttműködésüket. A megállapodás keret jellegéből adódóan
a különböző városfejlesztési témák megvalósításának módját, a megvalósításban résztvevő feleket
(témáktól függően HÜBNER-H Kft., az Önkormányzat vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezetek) a megvalósításból eredő jogokat és kötelezettségeket illetve feladatokat a
Felek külön írásba foglalt részletes megállapodásban rögzítik. A HÜBNER-H Kft. a Tünde utcai
telephelyén további ipari jellegű munkahelyteremtő gyártócsarnokot, kíván saját beruházás
keretében megvalósítani. Fejlesztő hasonlóan Nyíregyháza megyei Jogú Város közigazgatási
területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz hozzá járul
és hozzá kíván járulni egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához anyagi
teljesítőképességéhez mérten.
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Fejlesztő elsődleges célja, hogy a HÜBNER-H Kft. fenntartható fejlesztési stratégiájának keretein
belül összeegyeztesse a cég további gazdasági fejlődését Nyíregyháza város lakossága, a környező
városrészek lakói és a cég saját dolgozóinak egészséges, tiszta és környezetbarát lakó- és
munkakörnyezetre, és rendezett, biztonságos közlekedési és parkolási lehetőségekre vonatkozó
igényeivel.
Fejlesztő több mint 20 éves nyíregyházi működése során folyamatosan hozzájárult a helyi kulturális,
sport, és egészségügyi intézmények és egyesületek fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához,
illetve a HÜBNER-H Kft. közvetlen környezetének és úthálózatának jobbá tételéhez:
2018. év májusában a 2017 évi a HÜBNER-H Kft. társasági adója 80%-áról tett felajánlást a
Nyíregyházi Élsport Egyesületnek, röplabda utánpótlás támogatására 28 .158.000 Ft összegben,
valamint a Szabolcsi Jégsport Egyesület részére Jégcsarnok Fejlesztésre 13.600.000 Ft
összegben.
2018 év január hónapban a HÜBNER-H Kft. térítésmentesen átadott közel 750 m 2 területet a
Tünde utcára tervezett vegyes használatú gyalogos- és kerékpárút kialakításához.
2018 évben a Stadion területén található meglévő Hübner strandröplabda pálya mellett
kialakításra került a Hübner Beach Volleyball Centrum a Continental Aréna területén 2 db
strandröplabda pályával. Ennek költsége közel 9.250.000 Ft volt.
A város szívében, a HÜBNER-H Kft szervezésében, minden évben megrendezésre kerül a Beach
Volleyball in the City nevű amatőr strandröplabda verseny, ahová az ország több pontjáról
érkeznek csapatok. Ezen rendezvény keretén belül tartják meg az Országos Strandröplabda
Bajnokság Döntőjét.
A HÜBNER-H Kft. minden évben támogatja a Jósa András Kórházat. 2018 évben 2.500.000 Ft
összeget ajánlott fel a Traumatológiai Osztály részére, egy fontos műtéti műszer
megvásárlására.
A HÜBNER-H Kft. folyamatosan támogat több kisebb alapítványt, iskolát, óvodát, a Vörös
Keresztet, a Tűzoltószövetséget, városi rendezvényeket, mint a Múzeumok éjszakája, a Városbál
vagy a Kállay Gyűjtemény.

2.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/11 hrsz.-ú kivett saját használatú út
megnevezésű 3934 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

3.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/14 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevez ésű 8122 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

4.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/15 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű 4175 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

5.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/16 hrsz.-ú kivett magánút
890 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

6.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/17 hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű
5044 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi

7.

Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy a 2-6.
pontok szerinti ingatlanok jelenleg kertvárosias lakózónába, a jelenlegi telephelyeit képező többi
ingatlan viszont egyéb ipari gazdasági zónába tartozik, amely állapot jelenleg nem teszi lehetővé a
tervezett fejlesztési elképzeléseik megvalósítását.

8.

Jelen szerződés célja, hogy az 2-6.pont szerinti ingatlanok a jelenlegi kertvárosias lakózóna övezeti
besorolása Egyéb ipa ri gazdasági zónába {Ge) kerüljön, az övezeti határ módosításával. Ennek

céljából a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
ában foglaltak sze rint településrendezési szerződést kötnek egymássa l.

megnevezésű

LXXVlll tv. 30/A. §-
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9. Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének
módosítása, melynek tárgya az 2-6. pontok szerinti ingatlanok övezeti besoro lásának módosítása . A
módosítási eljárás megindítását Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságának „„„ .. „.„.„ .. „.„ .... számú határozatával fogadta el.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

10. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján a 9.
pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 9. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztők feladata és
költsége - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a
módosításról való döntés.
12. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő a telephelye parkolásának egy részét a Tünde utcai közterületen
valósítja meg, fejlesztési célja között szerepel további parkolók kialakítása . Felek megállapodnak
abban, hogy külön megállapodás keretében rögzítik a terület biztosításának valamint a közterületen
megvalósuló felépítmények megvalósításának, átadásának kérdését.
Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

13. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019 . január 15. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 800.000,-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint+ ÁFA
összeg.
14. Amennyiben a Fejlesztő a 11. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 9. és 10. pontban
vállalt kötelezettsége.
15. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő vállalta a tervezett fejlesztés kapcsán, hogy elkészítteti a telepítési
tanulmánytervet, mely tanulmánytervet az Önkormányzat részére átadott.
16. Fejlesztő vállalja, hogy a 8659/12 és 8659/13 hrsz-ú ingatlantulajdonosokkal felvállalja az
egyeztetéseket a rendezési terv módosításának tárgyában, az ingatlantulajdonosoktól a hozzájáruló
nyilatkozatokat beszerzi. További módosítás lehetősége esetén, telephelybővítés érdekében, külön
megállapodást kötnek a felek.
17. Felek megállapítják, hogy az övezeti határ módosításával a 8659/11 hrsz-ú másodrendű út
megszűnik, így a Hegedű utca zsákutcaként jelenne meg. A zsákutca működése érdekében
végforduló kiépítését és a 26606 hrsz-ú ingatlanon vegyes forgalmú út kiépítését vállalja
2022.december 31. napjáig a Fejlesztő, melyről a felek szükség szerint külön megállapodást kötnek.
18. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
19. Fejlesztő vállalja, hogy a Nyíregyháza, Gömb utca útfejlesztése érdekében a Fejlesztő saját
tulajdonát képező útrészeket a 8660/9 és 8660/11 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen átadja az
Önkormányzat részére, mely átadás külön megállapodás keretében történik. Amennyiben a

fejlesztés során szükségessé válik további területi igény (Tünde utca menti parkolók területi igénye,
kerékpárút területi igénye) akkor a felek külön megállapodást kötnek.
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IV. Vegyes rendelkezések
20. Felek megállapítják, hogy a 2-7. pontok szerinti területen tervezett fejlesztések esetleges többlet
közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése, a
tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése során
eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat felé
semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az
Önkormányzat Szabályozási Tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
21. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a
véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen szerződést ismételten
áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok rendelkezéseinek - különös tekintettel azok
kötelező előírásaira - megfelelően . Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést
kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően
fogadták el.
22. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen felmerü lő
kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat felelősséget nem
vállal.
23 . Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 216/2018.(Xll.20.) számú határozatával jóváhagyta.
24. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás megnevezése (típusa),
tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás nettó értéke és a szerződés
időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
25. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
26. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
27. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve
különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják
rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű , hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor
alávetik magukat.
28. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018.
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2. melléklet a FŐÉP/1624-9/2 0 18.sz. e l őterjesztéshez
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester} Köszönöm Dobi úr részvételét.
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14./ napiend : Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására (5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület
módosítása tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása állami főépítészi
eljárás szerint)
Előadó :

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére.
Először

Tormássi Géza elnök úré a szó .

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság mind a határozat-tervezet, mind a
rendelet-tervezet elfogadását 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és mind a határozattervezetet, mind a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?

Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás, illetve szavazások következik.
kérem a tisztelt

Közgyűlést,

hogy az elterjesztésben

sze replő

Először

arra

határozati javaslat elfogadásáról

szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

217/2018. {Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

- a 188/2018. (Xl.29.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), a 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.) számú határozattal, a
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180/2016 {Vl.30.) számú határozattal, a 2/2015. (1.29 .) számú határozattal, a 42/2014. (111.20.)
számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/2012. (Xll.13 .) számú
határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.) számú határozattal, a
143/2012. (V.31.) számú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) számú határozattal, a 213/2011.
(Xl.24.) számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) számú határozattal, a 28/2011. (11.10) számú
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) számú határozattal, 2522/2009. (Xl.23) sz. határozattal, 110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz.
határozattal, 77/2008. (111.31) számú határozattal, 76/2008. (111.31) számú határozattal,
122/2007. (Vl.11) sz. határozattal, 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített
103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:

- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának

Főépítészi

Osztálya által készített

FŐÉP/1470/2018 . és FŐÉP/1624/2018 . törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási

területére elfogadott településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti
terv szerint - az 5 terület és a 2 terület vonatkozásában - jóváhagyja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig a rendelet-módosítási tervezet elfogadásáról
kérem, hogy szavazzon a tisztelt

Közgyűlés.

Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet :

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2018.(Xll.21.) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület módosítása
tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása
állami főépítészi eljárás szerint)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2)

bekezdés b} pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.} pontjában kapott felhatalmazás alapján1
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
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bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában
és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Kormányh ivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti

Osztály

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ {2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi

Bizottsága, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§. Nyíregyháza 19/2005 . (V. S.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Ör.) 36.§ (2) f) 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„3. A Vt 21536Zjelű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások:
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem

csökkenthető

legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb

beépíthetőség:

50% sarokteleknél 60%

3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."

2.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását az egyszerűsített
eljárás szerinti S területre vonatkozóan jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
4.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását az állami főépítészi
eljárás szerinti 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 3. melléklete szerint jóváhagyja.
S. §.(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést

követően

induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A 2.§ 2018. január 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(3) A hatálybalépést

megelőzően

érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen

rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat

tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018. december 20.
Ezt a rendeletet 2018. december hó 21. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2018. december 21.
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Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása
Általános indokolás

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásfejlesztés, önkormányzati beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvényesülnek.
Részletes indokolás
1. §-hoz

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat szöveges részét érinti annak érdekében, hogy olyan
technikai hiba folytán törölt sajátos építési övezeti kód

előírásai

visszakerüljenek a szabályzatba,

melyek megtartása továbbra is szükséges adott övezetek építési előírásaihoz.
2. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 1. mellékletében szereplő S részterületen az egyszerűsített eljárás módosítási
szabályai szerint.

3. §-hoz

A módosítások a helyi építési sza bályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 2. mellékletében szereplő 2 részterületen a tárgyalásos eljárás módosítási szabályai
szerint.

4. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 3. mellékletében

szereplő

2 részterületen az állami

főépítészi

eljárás módosítási

szabályai szerint.

5. §-hoz

A rendelet kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 43.§-a
alapján léptethető hatályba.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
27 /2018. (Xl .21.) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Fő utca- Rozsnyai utca-

E.1.

115/2018. (IX.4.)

F7-1

Diák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

Módosítás tárgya
A 12157 hrsz.-ú csatorna új telekhatárra
helyezése a vízgazdálkodási terület
nyomvonalának módosításával Oros
városrészben 3-3 m-es parti kezelősáv
biztosításával.

Jóváhagyott SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.-

E.2.

115/2018. (IX.4.)

G7

Beépítési százalék növelése 15%-ról
40%-ra a fejlesztési elképzelések
- 02359 hrsz.-ú út által határolt megvalósításához a Hulladékkezelő
te lepen.
Kh 711926 -7 Kh 711956
tömb

ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út

Jóváhagyott SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

115/2018. (IX.4.)

E.3.

GS-2

Tervezési terület

Módosítás tárgya

3680 hrsz.-ú vasúti területA 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
Kállói út- Lujza utcaingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
Tünde utca- Kéményseprő utca zónába történő visszasorolása.
Vk-? Ge
által határolt terület

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

2684616

... ····...
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'82416
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1
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2685512

--~1-1, ~'6------~H
2685516
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2685517
26856
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Sorsz.

26857

Módosítás
megindításáról

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya
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szóló határozat
száma
A Margaretta utcaE.4.

115/2018. (IX.4.}

G6-3

Bóbita utca- Alma utca
által határolt tömb

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

;55/1Vt
''-{;1~;
\'..

)

A 9732/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
módosítása:
építménymagasság
növelése 16 m-re
Vt 412454 ~ Vt 412457
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Módosltás
megindításáról
szóló határozat
száma

Sorsz.

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya
övezeti határ módosítása a 16524/12
hrsz.-ú
ingatlan
telekalakításának
érdekében
Nyíregyháza
Nyírszőlős
városrészében a Csobolyó utcán
Lke 413443 -7 Lke400043

Boglárka utca- Csobolyó utca-

E.S.

132/2018. (X.16.)

84-3

Egres köz- Szegély utca
által határolt tömb

Jóváhagyott SZT
„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2018. (Xll.21.) önkormányzati
rendeletének 2. melléklete

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

A Tünde utca- Folyóka utca-

T.1.

115/2018. (IX.4.)

G5-1, G5-3

Gömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési elképzelések
megvalósításához.
Lke -7 Ge

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ge

711966

1

„.J

r
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Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Víz utca- Rákóczi utca-

T.2.

123/2018. (IX.25.)

F4-2, F5-1

Mártírok tere- Síp utcaBethlen Gábor utca által
határolt tömb

Módosítás tárgya

Hittudományi Főiskola fejlesztési
elképzelések megvalósíthatósága
érdekében övezeti határvonal
módosítás az 5399 hrsz.-ú ingatlanon

Vt 215355 -7 Vt 112060

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

1Z06
--------------------------- - ----------~--

-- - - ---- ---

----
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2018. (Xll.21.) önkormányzati
rendeletének 3. melléklete

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvény-

Tervezési területek

szám

Simai (IX . )-főfolyás - 0387/1

Á.1.

132/2018. (X.16.)

csatorna- 0387/3 csatorna -

84-1, 84-3

0386/17 hrsz.-út - Izabella utca Nyírszőlősi út - Dolmány utca

-

M,

{XWµI

a

0386'124

0386' 136

03S61153

0386/165

Má
03861163

Módosítás tárgya
A Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszőlősi
úti befejező szakaszánál a 0386/33 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül vitt másodrendű
közlekedési út visszaállítása szükséges a
környező

telkek megközelítéséhez.

221

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Á.2.

19/2018. (11.20.)

-

Tervezési területek

Módosítás tárgya
A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja

Nyíregyháza közigazgatá si területe visszaá llításra kerül t echnikai hibából
eredő

törlés után.

Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabályok alapján a HÉSZ egyes előírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.
A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül :

„3. A Vt 21536Z jelű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem

csökkenthető

csökkenthető

legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség: 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."
Lásd a RE N DE LE T 1.§-át!
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15./ napiend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2018.(111.29.) számú
határozatának módosítására (Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő
ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonása)
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket
ismertessék a bizottságok véleményét. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégia i és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta .
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úré a szó.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra j avasolja a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm . Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag

javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

218/2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
46/2018.(111.29.) számú határozatának módosításáról
(Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti
telekrészének belterületbe vonása)
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A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot a következő módosítással fogadja el :
1.

a Nyíregyháza, 0518/143, 0518/31 szabályozási terv szerinti telekrészének, 0518/142,
0518/141, 0518/74, 0518/140, 0518/139, 0518/138, 0518/137, 0518/136, 0518/135,
0518/134, 0518/133, 0518/132, 0518/123, 0518/ 124, 0518/125, 0518/126, 0518/127,
0518/128, 0518/129, 0518/130, 0518/172, 0518/113, 0518/114, 0518/115, 0518/116,
0518/117, 0518/118, 0518/119, 0518/120, 0518/121, 0518/122, 0518/169, 0518/41,
0518/73, 0518/72, 0518/71, 0518/70, 0518/69, 0518/64, 0518/65, 0518/66, 0518/67,
0518/68, 0518/63, 0518/145, 0518/146, 0518/61, 0518/60, 0518/59, 0518/58, 0518/173 hrszú ingatlanok helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul, a kérelmező
költségviselésével.

2. az ingatlanok területfelhasználási céljaként a Kertvárosias lakózóna építési övezetnek
megfelelő funkciójú épületek kialakítását határozza meg.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Most pedig a következő napirendi pontokban a naperőmű
létesítmény elhelyezésére vonatkozó előterjeszté sek következnek. A 16. napirendi pontunk is egy ilyet
tartalmaz.

16./ napirend: Előterjesztés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 . (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó :

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi valamint
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a bizottsági vélemények
ismertetésére. Először Tormássi Géza elnök urat.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvéd elmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadá sát 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta .
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, ahogy látják ezek a cégek nyertek pályázatokon
naperőmű létesítésére forrásokat és az előterjesztésben szerepel az a szerződés, amelyben a város
közfeladatait vállalják segíteni. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e
valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő .
A Közgyűlés 18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
219/2018.{Xll.20.} számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. {V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

A Közgyűlés
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási
szerződés

terv

módosításának

elkészítéséhez

szükséges

Településrendezési

(!.melléklet) és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló

megállapodás (2 . melléklet) megkötéséhez hozzájárul.
2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős:

Veres István városi főépítész
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1.

melléklet a 219/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

[székhelye : 1143 Budapest, Stefánia út 71. fszt. 1. ,Cégjegyzékszáma: 01-09-299164, adószáma:
13418524-2-42, bankszámlaszám: 12042816-01319592-00100005, képviseletében: Marsalkó Pál
Zoltán ügyvezető]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban : Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 01099/45 hrsz-ú ingatlan egy részén
(ökológiailag nem érintett részén) a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű építését tervezi.
2. Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm .
rendelet (továbbiakban : Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet
nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3. A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyi ben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazda sági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve
övezetbe kell sorolni.

4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges beépítésre szánt területre (Ki-En) módosuljon, amely értelmében a Felek
11

Az épített környezet alakítá sá ról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. § -ában

foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.
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5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges beépítésre szánt területre (Ki-En)

Közgyűlése

6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
.... „ . „ „ ....... „ .......... „ ... „ . ....

számú

történő

övezeti jelének módosítása.

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

határozatával

egyetértett

azzal,

hogy

a

hatályos

településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen

szerződés

aláírásával

Önkormányzat

a benyújtott

tervdokumentációt,

mint

Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finan szírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról

való döntés.

9. Felek rögzítik, hogy a rendezési terv módosító jóváhagyó dokumentációját

legkésőbb

2019.

május 31. napjáig elkészíti.

111. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai
10. Fejlesztő vállalja, hogy megfizeti 2019. január 15.napjáig az Önkormányzat reszere a
Szabályozási Terv módosításá nak költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft + ÁFA összeg,
azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.

11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.

12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben

vállalt kötelezettsége.

13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

14.

Fejlesztő

vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe

tartja, kezeli.
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15. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti területeken történő módosítás esetén szükséges
a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön
megállapodást kötnek.

16.

Fejlesztő

tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően .
Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a
véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése 219/2018.(Xll.20.) számú határozatával jóváhagyta.

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő magya r

jogi személy,

szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,

határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
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23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél
a szerződésben kikötni

24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét,
melynek mindenkor alávetik magukat.

26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.

2.

melléklet a 219/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám : 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

[székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 71. fszt. 1. ,Cégjegyzékszáma: 01-09-299164, adószáma :
13418524-2-42, bankszámlaszám : 12042816-01319592-00100005, képviseletében : Marsalkó Pál
Zoltán ügyvezető][m int a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban
együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő tulajdonát képező ingatlan övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Fejlesztő által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. {Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
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közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.
3. Fejlesztő kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában .

4.

Fejlesztő

kijelenti, hogy 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:5896:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt
feltételekkel, az alábbiak szerint:
a, Nyíregyháza, Bocskai u. 37. és 37/a . előtti közterület zöldfelületének rendbetételét
(parkosítását, öntözőrendszer kiépítését, térkövezési munkálatok) vállalja (közösen
kialakított tartalommal) legkésőbb a településrendezési eszközt módosító eljárás
közgyűlés általi jóváhagyását követő 30.napig. A közterületen megvalósuló beruházás
értéke : nettó:l.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint.
b, a fennmaradó összeget 2.000.000,-Ft-ot a fejlesztő az Önkormányzat OTP és Kereskedelmi
Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára
átutalással fizeti meg, a rendezési terv módosító eljárást jóváhagyást megelőző végső záró
szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon belül.

5.

Fejlesztő

vállalja, a 4.a, pont szerinti beruházás befej ezését követő 15 napon belül, sikeres

műszaki átadás-átvételt követően számlákkal igazolja az építés költségét, mely alapján az

Önkormányzat a fejlesztési terület értékét az ingatlan vagyon kataszterben átvezeti. (átadás
átvételi jegyzőkönyv felvételével)
6.

Fejlesztő

meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4.b, pont szerinti összeget az
Önkormányzat Nyíregyháza város zöldfelületeinek fej lesztésére (különös tekintettel
Nyíregyháza, Bocskai utca és környékére), mint a Fejlesztő által meghatározott közérdekű
célra köteles fordítani.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4.b, pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a 6.
pont szerinti meghatározott célra fordítani.

8. Felek megállapodna k abban, hogy amennyiben a 4. pont szerinti közérdekű
kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher - így különösen, de nem kizárólagosan
ÁFA - megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a
Kérelmező feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről

szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes
illetékmentességben részesül.

9.

Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás

megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást

kötő

felek megnevezése, a megállapodás

értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
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10. Felek kölcsönösen

kijelentik,

hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,

szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem

korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben

kikötni.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket

tárgyalásos

úton

kísérlik

meg

rendezni.

A

tárgyalások

esetleges

eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592 . § - az irányadóak.

14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2018 . ...............................

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen .

17/a . napirend:

Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról
és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 . (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatlanon
naperőmű létesítmény elhelyezése)

17/b. napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon
naperőmű

létesítmény elhelyezése)
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17/c. napire nd : E lőterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005 . (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megálla pításáról szó ló 21/2007 . (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Tá mogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/ 26 hrsz-ú ingatlanon
n a perőmű létesít mény elhelyezése)
Előad ó :

Ve res István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc :(polgármester) A 17. napirendi pontunk a következő a), b) és e) pontokból áll, és
mind a háro m, ahogy említettem naperőmű létesít mény el helyezésével kapcsolatos. Együttesen
tárgya ljuk összefüggésük miatt, de természetesen majd külön szavazzunk. Ezt az előterjesztést
Városst ratégiai és Környezetvédelmi valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Először
kérem Tormássi Géza elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Tormássi Géza: (Városst ratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
t iszte lt Közgyűlés. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság mindhárom előterjesztést
megtárgya lta és mindhárom előte rjesztésnél a határozat-tervezeteket 6 igen szavazattal elfogadásra
j avaso lja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tiszt elt Polgá rm ester úr, tisztelt Közgyűlés.
A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizo ttság is ezen napirend mindhárom a), b), e) pontját megtárgyalta és
mindhárom vonatkozásában 5 igen szavazattal egyhangúlag t ámogatja az előterjesztést .
Dr. Kovács Ferenc:(po lgármeste r) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztésekhez?
Hozzászólni kívá n-e va laki? Nem érkezett jelzés akkor következnek a szavazások. Arra kérem a tisztelt
Közgyű l ést, hogy előszö r a 17/a . napirendi pontban szerep l ő előterjesztés elfogadásáról szavazzon .
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő .
A Közgyűlés 18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

220/2018.(Xll.20.) számú
határoza t a
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4 .) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rende let módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról

(Ny íregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatla no n n aperő m ű létesít mény elh elyezése )
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A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62 . § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási
szerződés

terv

módosításának elkészítéséhez

(1. melléklet) és a Támogatási

szükséges Településrendezési

szerződés

(2. melléklet) megkötéséhez

hozzájárul.
2./

A Közgyűlés
utasítja : a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi
1.

főépítész

melléklet a 220/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

r •

r

[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Argosol Energy Kft.
[székhelye: 2145 Kerepes, József Attila u.19., Cégjegyzékszáma: 13-09-187686,
adószáma :25972397-2-13, bankszámlaszám:10103836-20140400-01004004, képviseletében:
Farkas Fanni ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban : Fejlesztő )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Előzmények
1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0801/104 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.

2. Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „ A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
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park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó

előírásaira

tekintet

nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".
3. A Korm . rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld

igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve

övezetbe kell sorolni.
4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

S. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.

6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„„„.„„„„.„„„„„„„„„„„.„.számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

7. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja .

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9. Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.

Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat részére
a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft + ÁFA összeg,
azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
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11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.

12. Amennyiben a

Fejlesztő

a 10. pontban meghatározott

határidőig

nem teljesíti fizetési

kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
vállalt kötelezettsége.

szerződésben

13.

Fejlesztő

14.

Fejlesztő

vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.

15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen

történő

módosítás

kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.

16.

Fejlesztő

tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.
IV. Vegyes rendelkezések

17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően.
Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a
véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítá si igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget

nem vállal.
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20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése 220/2018.(Xll.20.) számú határozatával jóváhagyta.

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a
követő

szerződés időtartama

közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét

60 napon belül.

22 . Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő magyar
jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,
határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél
a szerződésben kikötni

24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

25. Felek jelen

szerződésben

foglaltak végrehajtása során mindenben

együttműködnek,

ide

értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tá rgyalásos úton
kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét,
melynek mindenkor alávetik magukat.

26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.

2. számú melléklet a 220/2018.(Xll.20.) számú határozathoz:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma :
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]
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másrészről

Argosol Energy Kft.
[székhelye : 2145
Kerepes,
József Attila
u.19.,
Cégjegyzékszáma : 13-09-187686,
adószáma :25972397-2-13, bankszámlaszám:10103836-20140400-01004004, képviseletében:
Farkas Fanni ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Támogató )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

l.

Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési

2.

szerződés

jön létre.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességé hez mérten, a jelen megá llapodásban
részletezett formában .

4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao .tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által

megjelölt célra fordítja . (vagy a Támogató által meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot

működtető

jogi személy.

5. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.

6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal. Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget Önkormányzat Nyíregyháza út fejlesztési céljára ha sználja fel.
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7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
szerződés

4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.

8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao .tv. látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó

együttműködési

szándékukat fenntartva a megállapodást újra tárgyalják.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a

Fejlesztő

átalakul vagy egyébként

jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben kikötni.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket

tárgyalásos

úton

kísérlik

meg

rendezni.

A

tárgyalások

esetleges

eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.

238

3. melléklet a 220/2018.(Xll.20.) számú határozathoz:
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Telepítési tanulmányterv

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a 17/b. napirendi pontban szereplő
jóváhagyásáról szavazzunk.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő .
A Közgyűlés 18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
221/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról

(Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
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A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Telepü lésrendezési
szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi főépítész

1.

melléklet a 221/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Art Treasure Kft.
[székhelye : (1012.Budapest, Márvány u. 17.5.em.), Cégjegyzékszáma: 01-09-941928,
adószáma:22751687-2-41, bankszámlaszám :10918001-00000110-51940007 képviseletében:
Hajdú Ákos ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel :
1. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0816/25 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.
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2. Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má) . Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm .
rendelet (továbbiakban : Korm . rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján : „ A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet
nélkül e l helyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3. A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőm ű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve
övezetbe kell sorolni.

4. Jelen

szerződés

célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása

keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges megújuló energia előáll ítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.

6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelm i Bizottsága
........................................ „ szamu határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

7. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja .

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9. Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig

meg kell valósítani.
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Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat részére
a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA összeg,
azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.

11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.

12. Amennyiben a

Fejlesztő

a 10. pontban meghatározott

határidőig

nem teljesíti fizetési

kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.

13.

Fejlesztő

vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.

15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.

16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek

megállapodnak

abban,

hogy

a településrendezési

eszközök

módosításának

véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
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rendelkezéseinek -

különös tekintettel azok kötelező

e lő írá sa i ra

-

megfelelően .

Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a
véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől

eltérően

fogadtá k el.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követő en esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget

nem vállal.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése 221/2018.Xll.20.} számú határozatával jóváhagyta.

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa}, tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő

60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fej l esztő magyar
jogi személy,

szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,

határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
jogutódlással

megszűnik,

jogutódja a jelen

Fejlesztő

szerződés

átalakul, vagy egyébként

alkalmazásában helyébe lép,

amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegenít i, az ingatlan vevője
a jelen

szerződés

alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél

a szerződésben kikötni

24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

25 . Felek jelen

szerződésben

foglaltak végrehajtása során mindenben

együttműködnek,

ide

értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi

székhelyű,

hatáskörrel

rendelkező

járásbíróság kizárólagos illetékességét,

melynek mindenkor alávetik magukat.

26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt : Nyíregyháza, 2018. december 20.
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2.

melléklet a 221/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban :Támogatott)]
má s részről Art Treasure Kft.

[székhelye: (1012.Budapest, Márvány u. 17.5.em.), Cégjegyzékszáma: 01-09-941928,
adószáma:22751687-2-41, bankszámlaszám:10918001-00000110-51940007 képviseletében:
Hajdú Ákos ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Támogató )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát

képező

ingatlanok övezeti besorolásának

módosítá sa tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.

2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyű lésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó sza bályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá

kíván

járulni

az

megvalósításához, anyagi
részletezett formában.

Önkormányzat

egyes

teljesítőképességéhez

városrendezési,
mérten,

a jelen

közjóléti

céljainak

megállapodásban

4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társa sági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao .tv.) a látvány-csa patsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által

megjelölt célra fordítja. (vagy a Támogató álta l meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában ál ló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület

vagy klubot működtető jogi személy.
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5. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.

6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal . Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget az Önkormányzat Nyíregyháza út fejlesztési céljára használja fel.

7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
szerződés

4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.

8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.

9.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csa patsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást újra tárgyalják.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem

korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a

Fejlesztő

átalakul vagy egyébként

jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen

szerződés

szerződésben

alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a

kikötni.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket

tárgyalásos

úton

kísérlik

meg

rendezni.

A

tárgyalások

esetleges

eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt

jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ ••••••••
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig a 17/c. napirendi pontban
elfogadásáról kérem, hogy szavazzon a tisztelt Közgyűlés .

szereplő előterjesztést

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

222/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0816/26 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62 . § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának
szerződés

elkészítéséhez

(1. melléklet) és a Támogatási

szükséges Településrendezési

szerződés

(2 . melléklet) megkötéséhez

hozzájárul.
2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi főépítész

1.

melléklet a 222/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
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[Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről Solar-Gyöngy Kft.

[székhelye:
4400.
Nyíregyháza,
Csillag
u.1/a.,
Cégjegyzékszáma:
15-09-084345,
adószáma :25944206-2-15, bankszámlaszám:10102244-19354800-01004009, képviseletében :
Babicz Gyöngyi Ilona ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő
)]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0816/26 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.

2. Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet
nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3. A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve
övezetbe kell sorolni.

4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVll l
tv. 30/A. § -á ban foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.

6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„.„.„.„ .. „„„.„„ .. „.„.„.„.„ ..

számú határozatával egyetértett azzal,

hogy a hatályos

településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.
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II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt,
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

mint

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9. Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.

Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai
10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat részére
a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA összeg,
azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.

11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.

12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben

vállalt kötelezettsége.

13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.

15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.

16.

Fejlesztő

tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül

elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.
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IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően e l ő fognak írn i, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabá lyozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek

megállapodnak

abban,

hogy

a településrendezési

eszközök

módosításána k

véleményezési eljárása során a véleményezők részéről fe l merü l ő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályo k
rendelkezéseinek -

különös

tekintettel

azok

kötelező

elő írásaira

-

megfele l ően .

Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a
véleményben foglaltakat a Felek részben a vélem énytől eltérően fogadták el.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése 222/2018.(Xll.20.} számú határozatával jóváhagyta .

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megá llapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejles ztő magyar
jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bíró i, hatósági végzés,
határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevőj e
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél
a szerződésben kikötni

24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánják rendezni . A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét,
melynek mindenkor alávetik magukat.

26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben

megegyezőt

jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.

2. számú melléklet a 222/2018.(Xll.20.) számú határozathoz:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám : 15731766-8411-321-15, törzsszáma :
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről Solar-Gyöngy Kft.

[székhelye:
4400.
Nyíregyháza,
Csillag
u.1/a.,
Cégjegyzékszáma:
15-09-084345,
adószáma:25944206-2-15, bankszámlaszám :10102244-19354800-01004009, képviseletében:
Babicz Gyöngyi Ilona ügyvezető] [mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban : Támogató
)]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel :

1.

Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát

képező

ingatlanok övezeti besorolásának

módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá

kíván

járulni

megvalósításához,

az

anyagi

részletezett formában.

Önkormányzat

egyes

teljesítőképességéhez

városrendezési,
mérten,

a jelen

közjóléti

céljainak

megállapodásban
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4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó sza bályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által

megjelölt célra fordítja . (vagy a Támogató által meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot

működtető jogi

személy.

5. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.

6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal. Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget Önkormányzat Nyíregyháza zöldfelületeinek fejlesztési céljára használja fel.

7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
szerződés

4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.
J

8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a
bizottságai részére benyújtásra
alkalmával, de

9.

legkésőbb

kerülő

Közgyűlés

illetékes

2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csapat sport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást újra tárgyalják.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem

korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlássa l megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
sze rződésben

kikötni.

•
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12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592 . § - az irányadóak.

14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.
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3. melléklet a 222/2018.(Xll.20.) számú határozathoz;
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Hatályos szabályozási terv kivonat (jelenleg hatályos szabályozási tervkivonatunkon a tárgyi
ingatlan még a 0816/13 hrsz.-ú ingatlan részeként szerepel, időközben telekmegosztás történt és
kialakultak a 0816/24, 0816/25, 0816/26, 0816/27 hrsz.-ú telkek)
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Telepítési tanulmányterv
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Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Van még egy 18. napirendi pont, ez egy másik cég. Szintén a
n aperőmű létesítménnyel kapcsolatos előterjesztés .
18./ napirend: Előterjesztés a Nvíregvháza Megvei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú hat ározatának és a 19/2005. (V.5 .)
önkormányzati rendelette l jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megál lapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0203/36, 0203/38 hrsz-ú
ingatlanokon naperőmű létesítmény elhelyezése)
E lőadó:

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi valamint
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények
ismertetésé re. E lőszö r Tormássi Géza elnök úré a szó.
Tormássi Géza: (Városstratégia i és Környezetvédelm i Bizottság elnöke) Tisztelt Polgá rmester úr,
t isztelt Közgyű lés a Vá rosst ratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 6
igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgá rmester) Köszönöm szépen. dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű lés
a Jogi, Ügyrendi és Etika i Bizott ság 5 igen szavazattal egyhangú lag elfogadásra javasolja a határozatt ervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármest er) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az
Hozzászó lni kívá n-e va laki? Nem érkezett je lzés. Szavazás következik!
Kérem a t isztelt Közgyű lést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képvise lő .
A Közgyű lés 20 szavazatta l meghozta az alábbi határozatot:

előterjesztéshez?

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
223/2018.(Xll.20.} számú
hat á ro z ata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezet ű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
(Nyír egyháza 0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény
el helyezése)

256
A Közgyűlés
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási

terv

módosításának

elkészítéséhez

szükséges

Településrendezési

szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez

hozzájárul.
2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős: Veres István városi főépítész

1.

melléklet a 223/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester, (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 4481
Nyíregyháza, Kemecsei út 101.,Cégjegyzékszáma: 15-09-060519, adószáma: 10434031-2-15,
bankszámlaszám:OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000,képviseletében :
Vengrinyák Tibor vezető tisztségviselő]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő a nyíregyházi külterületi 0203/36 hrsz-ú ingatlanon 498 kW,
a 0203/38 hrsz-ú ingatlanon 300 kW névleges teljesítményű napelemes kise rőmű építését
tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása gazdasági rendeltetésű erdő (Eg). Az országos

településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII . 20.) Korm . rendelet
(továbbiakban :OTÉK)

32.§.(3)

bekezdése

alapján:

„A

0,5

MW-nál

kisebb

névleges
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teljesítőképességű,

villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben" .

3. Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése - településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet
érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven
belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.

4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása keretében
az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása gazdasági rendeltetésű erdő (Eg) különleges
megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely értelmében a Felek „Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. § -ában foglaltak
szerint településrendezési

szerződést

kötnek egymással.

5. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési cél szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya az 5. pont szerinti övezeti besorolás
módosítás.

6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„számú
határozatával
egyetértett
azzal,
hogy
a
hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv) alapján
az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja. Jelen
szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint Tanulmányterv
elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról való
döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel időpontjáig
meg kell valósítani.

Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai
10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA összeg, azaz

összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
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11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.

12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen szerződésben
vállalt kötelezettsége.

13.

Fejlesztő

vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen

meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

14.

Fejlesztő

vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe tartja,

kezeli.

15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen

történő

módosítás

kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben
külön megállapodást kötnek.

16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül elfogadásra
az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben ebből adódó
követeléssel nem él az Önkormányzat felé .

IV. Vegyes rendelkezések

17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges többlet
közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése,
a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése
során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat
felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása
az Önkormányzat szabályozási tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési
eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen
szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok rendelkezéseinek különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges,
ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben
a véleménytől eltérően fogadták el.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását

követően

esetlegesen

felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget

nem vállal.
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20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 223/2018.(Xll.20.) számú határozatával jóváhagyta.

21. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő magyar jogi
személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat
nem korlátozza, nem zárja ki.

22. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként jogutódlással
megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép, amennyiben a Fejlesztő az
ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője a jelen szerződés
alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a szerződésben kikötni

23. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

24. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve
különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják
rendezn i. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor
alávetik magukat.

25. A jelen

szerződést

mindenben

Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal

megegyezőt

jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018 . ............................... .

2.

melléklet a 223/2018.{Xll.20.) számú határozathoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban:Támogatott)]
másrészről Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye:
4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 101.,Cégjegyzékszáma: 15-09-060519, adószáma: 10434031-2-15,
ba n kszá m laszá m: OTP Bank Nyrt-né 1 vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Vengrinyák Tibor vezető tisztségvise lő]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban :Támogató )]a továbbiakban együtt: Felek

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
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1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.

2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához,

anyagi

teljesítőképességéhez

mérten,

a jelen

megállapodásban

részletezett formában.

4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 6.000.000,. Ft,azaz
Hatmillió Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a

kiegészítő

sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által megjelölt
célra

fordítja.

(vagy

a Támogató

által

meghatározott célra)

A TAO

támogatás

kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot működtető jogi személy.

S. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019. január 31. (a Támogató a NAV
rendelkező

nyilatkozattal igazolja)

6. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2019 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást újra tárgyalják.

8. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem

korlátozza, nem zárja ki.
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9.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással

megszűnik,

jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,

amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben

kikötni.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket

tárgyalásos

úton

kísérlik

meg

rendezni.

A

tárgyalások

esetleges

eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.

12. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018 . ........................ .

19./ napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény
elhelyezése)
Előadó :

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A 19. napirendi pontban egy újabb céggel kapcsolatos naperőmű
létesítmény elhelyezés illetve azzal kapcsolatos támogatási szerződés megkötése a előterjesztés
tárgya . Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket ismét a bizottsági vélemények ismertetésére. ElőszörTormássi
Géza elnök urat.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7 igen
szavazattal támogatta . Több naperőműves előterjesztés nincs.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez egy nagyon fontos megállapítás. Köszönöm szépen elnök úr. Dr.
Tirpák György elnök úré a szó.
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Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is egyhangúlag S igen szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést, a határozat-tervezetet.
Dr.

Kovács

Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése ehhez az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik! Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.
A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

224/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0273/16 és a 0273/17 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény
elhelyezése)
A Közgyűlés
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b, pontjában
és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1.melléklet) és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás (2.melléklet) megkötéséhez hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő .
Felelős : Veres István városi főépítész
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1.

melléklet a 224/2018.{Xll.20.) számú határozathoz
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

[Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr.
Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

SOLLIGHT Energia ESCO Kft.
(székhelye: 1033 Budapest, Apát utca 6-8., Cégjegyzékszáma: 01-09-926186 adószáma: 149230522-41, bankszámlaszám : 10300002-10675025-49020016 képviseletében: Hajnal Lajos ügyvezető
)[mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0273/16 és a 0273/17 hrsz-ú ingatlanokon
a Fejlesztő egy-egy 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.
2. Az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet
nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".
3. A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.
4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgá ló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. § -á ban foglaltak szerint telepü lésrendezési sze rződést kötnek egymással.
5. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános zóna
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.
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6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..........................................szamu határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.
II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt e l egendőnek találja .

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.
9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.
Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére
a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 1.600.000,- Ft + ÁFA összeg,
azaz összesen 2.032.000,- Ft, kettőmillió harminckétezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14.

Fejlesztő

vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.

15. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.
16. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti területeken történő módosítás esetén szükséges
a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön
megállapodást kötnek.
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IV. Vegyes rendelkezések

17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet
közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a HÉSZ-nek a
figyelembe vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
rendelkezéseinek- különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően. Amennyiben
változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben
foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése 224/2018.(Xll.20.) számú határozatával jóváhagyta.
21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.
22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő magyar
jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,
határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben kikötni.
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánják rendezni. A tá rgya lásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét,

melynek mindenkor alávetik magukat.
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26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 20.

2.

melléklet a 224/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

SOLLIGHT Energia ESCO Kft.

székhelye: 1033 Budapest, Apát utca 6-8., Cégjegyzékszáma: 01-09-926186 adószáma : 149230522-41, bankszámlaszám: 10300002-10675025-49020016 képviseletében : Hajnal Lajos ügyvezető
[mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban : Fejlesztő )]a továbbiakban együtt : Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Fejlesztő által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3.

Fejlesztő kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - ingyenesen
hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában .

4.

Fejlesztő kijelenti, hogy 6.000.000,-

§ szerinti kötelezettséget vállal
feltételekkel.
5.

Ft, azaz Hatmillió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:589-6:592
közérdekű

célra a jelen megállapodásban foglalt

Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget a Kérelmező az Önkormányzat
OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési
elszámolási számlájára átutalással fizeti meg, a rendezési terv módosító eljárást jóváhagyást
megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon belül.
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6.

Kérelmező meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4. pont szerinti összeget az
Önkormányzat Nyíregyháza területén út fejlesztésre, mint a Fejlesztő által meghatározott
közérdekű célra köteles fordítani.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a 6.
pont szerinti meghatározott célra fordítani.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 6. pont szerinti közérdekű
kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher - így különösen, de nem kizárólagosan
ÁFA - megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a
Kérelmező feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes
illetékmentességben részesül.

9.

Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás
megnevezése (típusa}, tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.
11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője
a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben kikötni.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek minden kor alávetik magukat.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018. december 20.
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3. számú melléklet a 224/2018.{Xll.20.) számú határozathoz:
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20./ napirend:

Előter jesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési
terü letté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2017.(1.26.) számú határozat módosítására
El őadó:

Veres István városi

főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgá rmester) Ezt az előterjesztést is a Városstratégiai és Környezetvédelmi
valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta . Úgy, hogy kérem az elnököket ismertessék a
bizottságok vé leményét. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstrat égiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyű l és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7 igen
szavazattal egyhangú lag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű lés
a Jogi, Ügyre ndi és Etikai Bizot tság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozat-tervezetet S igen
szavazattal egyhangú lag elfogadásra javaso lja.
Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Köszönöm szépen. Itt az előterjesztésben a Jósa András Múzeum, a
Család utca - Belső körút csomópontja, illetve a Család utca - Szalag utcai csomópont szerepel. Van-e
valakinek kérdése az e l őte rjesztéshez? Hozzászólni kíván-e va laki? Az előterjesztés célja, hogy ezek a
tervezet beruházások minél hamarabb megva lósu lhassanak. Ké rem tehát a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az e l őte rjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képvise l ő.
A Közgyű l és 18 szavazatta l meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

225/2018. {Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(1.26.) számú határozat
módosít ásáról

A közgyűlés

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.)
Korm . rendelet 32.§ (6) bekezdés e) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi
t erületet :
eszközökről,
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Jósa András Múzeum terület
Család utca-Belső körút csomópont
Család utca- Szalag utca csomópont

Felelős:

21./

Veres István városi

napirend:

főépítész

Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta .
Kérem dr. Adorján Gusztáv elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazat
mellett javasolja a határozat-tervezetek elfogadását . Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Itt a számunkra fontos területről, a vásártérről
van szó . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés!
Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő .
A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

226/2018.(Xll.20.} számú
határozata
állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 15030 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.
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Melléklet a

226/2018 .(Xll.20.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az Önkormányzat által
benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az ingatlan-nyilvántartásban
Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „ vásártér" megnevezésű ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos- önkormányzati feladatok elősegítése érdekében,
állatpark bővítése céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35910 számú megállapodás alapján került az
Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35910 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése:

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

15030

területe :

1323 m 2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.

KSH azonosítója:

15731766-8411-321-15

adószáma:

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Nyíregyházi Állatpark területének részét képezi, a megállapodásban
rögzített cél megvalósult.
Az ingatlan adataiban történt változás:
A tárgyi ingatlant is érintően az Állatpark területének telekcsoport újraosztására került sor 2016.
évben. A változás után kialakult ingatlanok:
15010/2 hrsz.

kivett Állat és növénykert, (Zöldpiramis, Ócenárium, Ázsiaház, Viktóriaház, DélAmerika ház), 24 db egyéb épület
23 ha 6223 m 2

15010/5 hrsz.

kivett ifjúsági tábor, hétvégi ház, 4 egyéb épület

15010/6 hrsz.

kivett magánút

1ha4875 m 2
1413 m2

A megszűnt 15030 hrsz-ú ingatlan területe természetben a 15010/5 hrsz-ú és 15010/6 hrsz-ú ingatlan
része.
Nyíregyháza, 2018. december 20.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
227/2018.(Xll.20.) számú
határozata
állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 8844/20 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja .

Melléklet a 227/ 2018.{Xll.20.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az
ingatlan-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvett „beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében, közút kialakítása céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35911 számú megállapodás alapján
került az Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35911 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése :

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

8844/20

területe:

501 m2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója :

15731766-8411-321-15

adószáma :

15731766-2-15
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Az ingatlan természetben a Szeder utca részét képezi, az Önkormányzat a területet rendbe
tartja, gyommentesítéséről időszakosan gondoskodik.
A tervezett beruházás költségvetési forrás hiányában még nem valósult meg.
Az ingatlan adataiban az átvétel óta nem történt változás.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

22./ napirend : Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés módosításra
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetési és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az
elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazat
mellett javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelm i Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 6 igen
szavazattal támogatja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:( Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés! Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
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Szavazáskor jelen volt 16 képviselő .
A Közgyűlés16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

228/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a NYÍRW Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítását jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzemeltetési

szerződésmódosítás

aláírására.

Melléklet a 228/2018. (Xll.20.} számú határozathoz

A 2013. szeptember 26. napján létrejött
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely
létrejött
egyrészről
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15,
képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) mint átadó, a továbbiakban Önkormányzat
másrészről NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza,
Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma : Cg.15-09-060275, képviseletében: lgnéczi Csabáné ügyvezető) mint
átvevő, továbbiakban Üzemeltető, együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételek szerint:

1.

Szerződő

Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. szeptember 26. napján egységes

szerkezetű

2.

Szerződő

üzemeltetési szerződés jött létre határozatlan időtartamra .

Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő üzemeltetési szerződést az

alábbiak szerint módosítják.
3. Az üzemeltetési szerződés 1. és 2. számú melléklete törlésre kerül, és helyébe az alábbi - jelen
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező - módosított 1. és 2. számú melléklet lép.

4. A szerződes egyeb rendelkezesei valtozatlan formaban fennmaradnak.
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5.

A jelen s zerződ ésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

Törvénykönyvről

6.

A szerződésmódos ítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag aláírták.

szóló 2013 .
megegyezőt

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

1. számú melléklet az üzemeltetési szerződés módosításához (hatályos 2018.12.20. napjától)

NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett önkormányzati bérlakások

Sorszám
1.
2.

Alapterület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

4400 Nyíregyháza Alsóbadúr 2.

52 m2

1+0

komfort nélküli

l +l

komfortos

Lakás címek
4400 Nyíregyháza Arany J. u. 02. 4/3.

51 m2

3.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 02. 4/5.

40m2

1+1

komfortos

4.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 2/24.

35 m2

1+1

komfortos

5.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 3/ 26.

39 m2

l+l

komfortos

6.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 3/28.

41 m2

l +l

komfortos

7.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. fsz/4.

40m2

l +l

komfortos

8.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 19. 4/37.

32 m2

1+0

komfortos

9.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 25. 3/11.

61 m2

2+1

összkomfortos

10.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 26. 3/20.

50m2

2+0

komfortos

11.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 28. 3/2.

26 m2

l +O

komfortos

12.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 28. 3/3.

60 m2

2+1

komfortos

13.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 29. 1/4.

28 m2

1+0

összkomfortos

14.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 30. 3/2.

26 m2

l+O

komfortos

15.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 1/7.

44m2

l +l

komfortos

16.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 1/8.

48 m2

1+1

komfortos

17.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 3/17.

46 m2

l +l

komfortos

18.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 3/20.

39 m2

1+0

komfortos

19.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 4/21.

69 m2

2+0

összkomfortos

20.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. fsz/4.

36 m2

1+0

komfortos

21.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 38 . 3/9.

52 m2

2+0

komfortos

22.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 40. 3/14.

44m2

1+0

komfortos

23.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 40. 3/16.

37 m2

1+0

komfortos

24.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 42 . 4/13.

56 m2

2+1

összkomfortos

25.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 44. 2/7.

44m2

1+0

komfortos

26.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 44. 3/ 10.

44m2

1+0

komfortos

27.

4400 Nyíregyháza Árok u. 08. 8/27 .

62 m2

1+2

összkomfortos

28.

4400 Nyíregyháza Árok u. 10. 4/ 20.

54 m2

2+0

összkomfortos
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29 .

4400 Nyíregyháza Árok u. 16. 8/27.

62 m2

2+1

összkomfortos

30.

4400 Nyíregyháza Árok u. 18. 6/25.

62 m2

2+1

összkomfortos

31.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 28. 1/5.

26 m2

1+0

összkomfortos

32 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 34. 4/17 .

62 m2

2+1

összkomfortos

33 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 36. 2/9 .

34 m2

1+0

komfortos

34.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 1/5.

34 m2

1+0

komfortos

35.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 3/13.

34 m2

l+O

komfortos

36 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 3/16.

34 m2

1+0

komfortos

37.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. fsz/2.

34 m2

l+O

komfortos

38.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. fsz/4.

34 m2

1+0

komfortos

39.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 2/14.

34 m2

1+0

komfortos

40.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 3/16.

34 m2

1+0

komfortos

41.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 3/20.

37 m2

1+0

komfortos

42.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 4/21.

60 m2

2+1

összkomfortos

43.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 42. fsz/l.

47 m2

2+0

komfortos

44.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 51 . 4/15.

51 m2

2+0

összkomfortos

45.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52 . 1/4.

51 m2

2+0

összkomfortos

46.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52 . 1/5.

51 m2

2+0

összkomfortos

47.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52 . 1/6.

62 m2

2+1

összkomfortos

48.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 2/7.

51 m2

2+0

összkomfortos

49 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 2/8.

51 m2

2+0

összkomfo rtos

50.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 2/9.

62 m2

2+1

összkomfortos

51.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 3/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

52.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52 . 3/11.

51 m2

2+0

összkomfortos

53.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52 . 3/12 .

62 m2

2+1

összkomfortos

54.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 4/13 .

51 m2

2+0

összkomfortos

55.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

56.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 4/15.

62 m2

2+1

összkomfortos

57.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. fsz/l.

51 m2

2+0

összkomfortos

58.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. fsz/2.

51 m2

2+0

összkomfortos

59.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. fsz/3.

62 m2

2+1

összkomfortos

60.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 57. 4/ 13.

51 m2

2+0

összkomfortos

61.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 57. fsz/l.

51 m2

2+0

összkomfortos

62 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 59 . 2/7.

62 m2

2+1

összkomfortos

63 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 66. 3/12.

54 m2

2+0

összkomfortos

64.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 67 . 2/7.

62 m2

2+1

összkomfortos

65.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 67 . fsz/1.

62 m2

2+1

összkomfortos

66.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 73 . 2/9.

51 m2

2+0

összkomfortos

67.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. 1/6.

75 m2

3+1

összkomfortos

68.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. 3/12 .

75 m2

3+1

összkomfortos

69.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. 4/15 .

75 m2

3+1

összkomfortos

70.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. fsz/3 .

75 m2

3+1

összkomfortos

71.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 77. 4/14.

39 m2

l +l

összkomfortos

72.

4400 Nyíregyhá za Árpád u. 79. 2/7 .

51 m2

2+0

Összkomfortos

73.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 79. 3/10.

51 m2

2+0

össz komforto s
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74.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 81. 3/12.

55 m2

2+0

összkomfortos

75 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 81. 4/13.

78 m2

3+1

összkomfortos

76.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 83 . 1/6.

78 m2

3+1

összkomfortos

77.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 89. 2/7.

78 m2

3+1

összkomfortos

78.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 91. 1/4.

51 m2

2+0

összkomfortos

79 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 91. 3/11.

39 m2

1+1

összkomfortos

80.

4400 Nyíregyháza Bajcsy Zs. u. 33. fsz/ l.

90m2

3+0

összkomfortos

81.

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/l.

104 m2

3+0

félkomfortos

82 .

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/2.

55 m2

2+0

komfort nélküli

83.

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/ 3.

63 m2

2+0

komfortos

84.

4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 8. 4/3 .

64 m2

2+0

összkomfortos

85.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

86.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/02.

32 m2

1+0

összkomfortos

87.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/03.

32 m2

1+0

összkomfortos

88.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

89.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/05.

32 m2

1+0

összkomfortos

90.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/06.

32 m2

1+0

összkomfortos

91.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/07.

32 m2

1+0

összkomfortos

92.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

93.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

94.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

95.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/11.

32 m2

1+0

összkomfortos

96.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/12.

32 m2

1+0

összkomfortos

97.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/13.

32 m2

1+0

összkomfortos

98.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

99.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

100.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

101.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/17.

32 m2

1+0

összkomfortos

102.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

103.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/02 .

32 m2

1+0

összkomfortos

104.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/03 .

32 m2

1+0

összkomfortos

105.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

106.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/05 .

32 m2

1+0

összkomfortos

107.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/06 .

32 m2

1+0

összkomfortos

108.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/07.

32 m2

1+0

összkomfortos

109.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/08 .

29 m2

1+0

összkomfortos

110.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

111.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

112.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/11.

32 m2

1+0

összkomfortos

113.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/12 .

32 m2

1+0

összkomfortos

114.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/13.

32 m2

1+0

összkomfortos

115.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

116.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

117.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

118.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/ 01.

29 m2

1+0

összkomfortos
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119.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/02.

29 m2

1+0

összkomfortos

120.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/03.

32 m2

1+0

összkomfortos

121.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

122.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/05.

32 m2

1+0

összkomfortos

123.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/06.

32 m2

1+0

összkomfortos

124.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/07.

32 m2

1+0

összkomfortos

125.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

126.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

127.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

128.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/11.

32 m2

1+0

összkomfortos

129.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/12.

32 m2

1+0

összkomfortos

130.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/13.

32 m2

1+0

összkomfortos

131.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

132.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

133.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

134.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

135.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/02.

32 m2

1+0

összkomfortos

136.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/03.

32 m2

1+0

összkomfortos

137.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

138.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/05.

32 m2

1+0

összkomfortos

139.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/06.

32 m2

1+0

összkomfortos

140.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/07.

32 m2

1+0

összkomfortos

141.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

142.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

143.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

144.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/11.

32 m2

l+O

összkomfortos

145.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/12 .

32 m2

1+0

összkomfortos

146.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/13 .

32 m2

1+0

összkomfortos

147.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

148.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

149.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

150.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/17.

32 m2

1+0

összkomfortos

151.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

152.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/02 .

29 m2

1+0

összkomfortos

153.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/03 .

29 m2

1+0

összkomfortos

154.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/04.

29 m2

1+0

összkomfortos

155.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/05 .

29 m2

1+0

összkomfortos

156.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/06.

29 m2

1+0

összkomfortos

157.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/07 .

29 m2

1+0

összkomfortos

158.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/08 .

29 m2

1+0

összkomfortos

159.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/09 .

29 m2

1+0

összkomfortos

160.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/10.

29 m2

1+0

összkomfortos

161.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/11.

29 m2

1+0

összkomfortos

162.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/12.

29 m2

1+0

összkomfortos

163.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/13.

29 m2

1+0

összkomfortos
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164.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/14.

29 m2

1+0

összkomfortos

165.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/15.

29 m2

1+0

összkomfortos

166.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 26. fsz/5.

63 m2

1+0

komfortos

167.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/2 .

73 m2

1+2

összkomfortos

168.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/4.

75 m2

2+0

összkomfortos

169.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/6.

63 m2

1+1

összkomfortos

170.

4400 Nyíregyháza Bocskai u. 67/A 1/5.

26 m2

1+0

komfortos

171.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/l.

30m2

1+0

komfort nélküli

172.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/3.

27 m2

l+O

komfort nélküli

173.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/5.

56 m2

2+0

komfortos

174.

4400 Nyíregyháza Búza u. 38/E 1/1.

60m2

2+1

összkomfortos

175.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 01.

39 m2

1+0

komfort nélküli

176.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 02.

39 m2

l+O

komfort nélküli

177.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 03.

39 m2

l+O

komfort nélküli

178.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 04.

39 m2

1+0

komfort né lküli

179.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 05.

39 m2

1+0

komfort nélküli

180.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 06.

39 m2

l+O

komfort nélküli

181.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

182.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

183.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 09.

39 m2

1+0

komfort né lküli

184.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 10.

39 m2

l+O

komfort nélküli

185.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 11.

39 m2

l+O

komfort nélküli

186.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 12.

39 m2

1+0

komfort nélküli

187.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 13.

39 m2

l+O

komfort nélküli

188.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 14.

39 m2

1+0

komfort nélküli

189.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 15.

39 m2

1+0

komfort nélküli

190.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 16.

39 m2

1+0

komfort nélküli

191.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 18.

32 m2

l+O

komfort nélküli

192.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 20.

32 m2

1+0

komfort nélküli

193.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 22.

32 m2

l+O

komfort nélküli

194.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 24.

32 m2

1+0

komfort nélküli

195.

4400 Nyíregyháza Család u. 15. 1/7.

33 m2

1+0

összkomfortos

196.

4400 Nyíregyháza Család u. 15. 2/11.

33 m2

l+O

összkomfortos

197.

4400 Nyíregyháza Család u. 15. fsz/1.

33 m2

1+0

összkomfortos

198.

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 1/04.

78 m2

3+1

199.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 2/07.

78 m2

3+1

összkomfortos

200.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 2/09.

53 m2

2+0

összkomfortos

201.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. fsz/l.

72 m2

3+1

összkomfortos

202.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. fsz/ 2.

37 m2

l+l

összkomfortos

203.

4400 Nyíregyháza Család u. 23. 3/11.

40m2

1+1

összkomfortos

204.

4400 Nyíregyháza Család u. 23 . 3/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

205.

4400 Nyíregyháza Család u. 23. 4/14.

40 m2

1+1

összkomfortos

206.

4400 Nyíregyháza Család u. 23 . fsz/3.

53 m2

2+0

összkomfortos

207.

4400 Nyíregyháza Család u. 26.

64 m2

1+2

komfortos

208.

4400 Nyíregyhá za Család u. 27 . 3/10.

78 m2

3+1

összkomfortos
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209.

4400 Nyíregyháza Család u. 29. 3/10.

65 m2

2+1

összkomfortos

210.

4400 Nyíregyháza Család u. 29. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

211.

4400 Nyíregyháza Család u. 31. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

212.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 2/06 .

65 m2

2+1

összkomfortos

213.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 2/07.

53 m2

2+0

összkomfortos

214.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 3/09 .

65 m2

2+1

összkomfortos

215.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

216.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 4/12 .

65 m2

2+1

összkomfortos

217.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. fsz/1.

78 m2

2+2

összkomfortos

218.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. fsz/2.

71 m2

3+0

összkomfortos

219.

4400 Nyíregyháza Család u. 35. 2/07 .

53 m2

2+0

összkomfortos

220.

4400 Nyíregyháza Család u. 35. 2/08.

53 m2

2+0

összkomfortos

221.

4400 Nyíregyháza Család u. 37. 3/12 .

53 m2

2+0

összkomfortos

222 .

4400 Nyíregyháza Család u. 37. 4/14.

53 m2

2+0

összkomfortos

223.

4400 Nyíregyháza Család u. 39. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

224.

4400 Nyíregyháza Család u. 39. 3/12 .

53 m2

2+0

összkomfortos

225.

4400 Nyíregyháza Család u. 39. 4/15 .

53 m2

2+0

összkomfortos

226.

4400 Nyíregyháza Család u. 43. 3/12 .

54 m2

2+0

összkomfortos

227.

4400 Nyíregyháza Család u. 47. fsz/1.

77 m2

2+2

összkomfortos

228.

4400 Nyíregyháza Család u. 53. 3/09 .

62 m2

2+1

összkomfortos

229.

4400 Nyíregyháza Család u. 53. 3/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

230.

4400 Nyíregyháza Család u. 53. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

231.

4400 Nyíregyháza Család u. 53. fsz/1.

69 m2

3+0

összkomfortos

232.

4400 Nyíregyháza Család u. 55. 1/04.

51 m2

2+0

összkomfortos

233.

4400 Nyíregyháza Család u. 55. 4/14.

62 m2

2+1

összkomfortos

234.

4400 Nyíregyháza Család u. 57. 1/04.

51 m2

2+0

összkomfortos

235.

4400 Nyíregyháza Család u. 57. 3/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

236.

4400 Nyíregyháza Család u. 57. 4/13 .

51 m2

2+0

összkomfortos

237.

4400 Nyíregyháza Család u. 57. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

238.

4400 Nyíregyháza Család u. 57. fsz/1.

69 m2

3+0

összkomfortos

239.

4400 Nyíregyháza Család u. 59. 1/03.

51 m2

2+0

összkomfortos

240.

4400 Nyíregyháza Család u. 59. 2/08.

62 m2

2+1

összkomfortos

241.

4400 Nyíregyháza Család u. 59. 3/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

242.

4400 Nyíregyháza Család u. 59. 4/13 .

51 m2

2+0

összkomfortos

243.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/08.

34 m2

1+0

összkomfortos

244.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/09.

34 m2

1+0

összkomfortos

245.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/10.

34m2

1+0

összkomfortos

246.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/11.

34m2

1+0

összkomfortos

247.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/12.

34 m2

1+0

összkomfortos

248.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/13.

34 m2

1+0

összkomfortos

249.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/14.

34m2

1+0

összkomfortos

250.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/15.

34m2

1+0

összkomfortos

251.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

252.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

253 .

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/18.

34 m2

1+0

összkomfortos
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254.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/19.

34 m2

1+0

összkomfortos

255.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/20.

34 m2

1+0

összkomfortos

256.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/21.

34m2

1+0

összkomfortos

257.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/22.

34 m2

1+0

összkomfortos

258.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/23.

34 m2

1+0

összkomfortos

259.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/1.

34 m2

1+0

összkomfortos

260.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/2.

34 m2

1+0

összkomfortos

261.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/3.

34 m2

1+0

összkomfortos

262.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/4.

34m2

1+0

összkomfortos

263.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/5.

71 m2

2+0

összkomfortos

264.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/6.

34 m2

1+0

összkomfortos

265.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/7.

34m2

1+0

összkomfortos

266.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/09.

34 m2

1+0

összkomfortos

267.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/10.

34m2

1+0

összkomfortos

268.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/11.

34m2

1+0

összkomfortos

269.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/12.

34m2

1+0

összkomfortos

270.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/13.

34m2

1+0

összkomfortos

271.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/14.

34m2

1+0

összkomfortos

272 .

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/15.

34 m2

1+0

összkomfortos

273.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

274.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

275.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/18.

34 m2

1+0

összkomfortos

276.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/19.

34m2

1+0

összkomfortos

277.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/20.

34 m2

1+0

összkomfortos

278.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/21.

34m2

1+0

összkomfortos

279.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/22.

34 m2

1+0

összkomfortos

280.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/23.

34 m2

1+0

összkomfortos

281.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/24.

34 m2

1+0

összkomfortos

282.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/1.

34 m2

1+0

összkomfortos

283.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/2.

34 m2

1+0

összkomfortos

284.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/3.

34 m2

1+0

összkomfortos

285.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/4.

34 m2

1+0

összkomfortos

286.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/5.

34 m2

1+0

összkomfortos

287.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/6.

34 m2

1+0

összkomfortos

288.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/7.

34 m2

1+0

összkomfortos

289.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/8.

34 m2

1+0

összkomfortos

290.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/09.

34 m2

1+0

összkomfortos

291.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/10.

34 m2

1+0

összkomfortos

292.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/11.

34 m2

1+0

összkomfortos

293.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/12.

34 m2

1+0

összkomfortos

294.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/13.

34 m2

1+0

összkomfortos

295.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/14.

34 m2

1+0

összkomfortos

296.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/15.

34 m2

1+0

összkomfortos

297.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/16.

34m2

1+0

összkomfortos

298.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/17 .

34m2

1+0

összkomfortos
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299.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/18.

34m2

1+0

összkomfortos

300.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/19.

34 m2

1+0

összkomfortos

301.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/20.

34m2

1+0

összkomfortos

302.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/21.

34m2

1+0

összkomfortos

303 .

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/22.

34 m2

1+0

összkomfortos

304.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/23.

34 m2

1+0

összkomfortos

305.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/24.

34m2

1+0

összkomfortos

306.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/1.

34m2

1+0

összkomfortos

307.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/2.

34m2

1+0

összkomfortos

308.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/3.

34 m2

1+0

összkomfortos

309.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/4.

34m2

1+0

összkomfortos

310.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/ 5.

34 m2

1+0

összkomfortos

311.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/6.

34 m2

1+0

összkomfortos

312 .

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/7.

34 m2

1+0

összkomfortos

313.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/8.

34 m2

1+0

összkomfortos

314.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

315.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/02 .

42 m2

1+0

komfortos

316.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/03 .

42 m2

1+0

félkomfortos

317.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/04.

54 m2

2+0

félkomfortos

318.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/05 .

39 m2

1+0

komfortos

319.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/06 .

34 m2

1+0

komfortos

320.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/07.

41 m2

1+0

komfortos

321.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/08 .

41 m2

1+0

félkomfortos

322.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/09 .

42 m2

1+0

félkomfortos

323.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/10.

41 m2

1+0

félkomfortos

324.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

325.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/12 .

35 m2

1+0

félkomfortos

326.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

327.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

328.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/15 .

36 m2

1+0

komfortos

329.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/16.

38 m2

1+0

félkomfortos

330.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/01.

43 m2

1+0

félkomfortos

331.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/02.

39 m2

1+0

félkomfortos

332 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/03.

44 m2

1+0

félkomfortos

333.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/04 .

45 m2

1+0

komfortos

334.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/05.

39 m2

1+0

félkomfortos

335.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/06.

43 m2

1+0

félkomfortos

336.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/01.

37 m2

1+0

összkomfortos

337 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/02.

54 m2

2+0

összkomfortos

338.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/03.

66 m2

2+1

összkomfortos

339 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/04.

37 m2

1+0

összkomfortos

340.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/05.

27 m2

1+0

összkomfortos

341.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/01.

37 m2

1+0

összkomfortos

342.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/02 .

54m2

2+0

összkomfortos

343.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/03.

67 m2

2+1

összkomfortos
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344.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/04.

52 m2

1+1

összkomfortos

345.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

346.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/02 .

35 m2

1+0

félkomfortos

347.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/03 .

42 m2

1+0

komfortos

348.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

349.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

350.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/06.

42 m2

1+0

komfortos

351.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/08.

66 m2

2+0

komfortos

352.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/10.

43 m2

1+0

komfortos

353.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/12 .

36 m2

1+0

félkomfortos

354.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

355.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/15.

42 m2

1+0

komfortos

356.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/16.

41 m2

1+0

félkomfortos

357.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/01.

32 m2

1+0

félkomfortos

358.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/02.

66 m2

2+0

félkomfortos

359.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/03.

58 m2

2+0

félkomfortos

360.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/04.

48 m2

1+0

félkomfortos

361.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/05.

48 m2

1+0

félkomfortos

362.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/06.

56 m2

2+0

félkomfortos

363.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/07.

64 m2

2+0

félkomfortos

364.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/08.

32 m2

1+0

félkomfortos

365.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/09.

42 m2

1+0

félkomfortos

366.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/01 .

30 m2

1+0

félkomfortos

367 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/02 .

65 m2

2+0

félkomfortos

368.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/03 .

57 m2

2+0

félkomfortos

369.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/04.

47 m2

1+0

félkomfortos

370.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/05 .

47 m2

1+0

félkomfortos

371.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/06.

56 m2

2+0

félkomfortos

372 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/07 .

64 m2

2+0

komfortos

373.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/08 .

31 m2

1+0

félkomfortos

374.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/09 .

46 m2

1+0

félkomfortos

375.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

376.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/02 .

35 m2

1+0

félkomfortos

377.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/03 .

42 m2

1+0

félkomfortos

378 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

379.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/05 .

41 m2

1+0

félkomfortos

380.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

381.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/07.

56 m2

2+0

félkomfortos

382.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/08.

39 m2

1+0

komfortos

383.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/09.

40m2

1+0

félkomfortos

384.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/10.

35 m2

1+0

komfortos

385.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/11.

35 m2

1+0

komfortos

386.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/12 .

41 m2

1+0

félkomfortos

387.

4400 Nyíregyháza Dália u.

5. fsz/13.

42 m2

1+0

félkomfortos

388.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/14.

42 m2

1+0

félkomfortos
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389 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/15.

42 m2

1+0

félkomfortos

390.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/16.

42 m2

l+O

félkomfortos

391 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/01.

32 m2

l+O

félkomfortos

392 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/02.

66 m2

2+0

félkomfortos

393 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/03.

59 m2

2+0

félkomfortos

394.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/04.

48 m2

1+0

félkomfortos

395 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/05.

48 m2

l+O

félkomfortos

396.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/06.

56 m2

2+0

komfortos

397 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/07.

66 m2

2+0

félkomfortos

398.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/08.

31 m2

1+0

félkomfortos

399.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/09.

42 m2

1+0

félkomfortos

400.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/01.

31 m2

1+0

félkomfortos

401.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/02.

64 m2

2+0

félkomfortos

402.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/03.

56 m2

2+0

komfortos

403.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/04.

46 m2

1+0

félkomfortos

404.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/05.

46 m2

1+0

komfortos

405.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/06.

57 m2

2+0

félkomfortos

406.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/07.

64m2

2+0

komfortos

407.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/08.

30 m2

1+0

félkomfortos

408.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/09.

44 m2

1+0

félkomfortos

409.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

410.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/02.

40 m2

1+0

félkomfortos

411.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/03 .

40 m2

1+0

fé 1komfortos

412.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/04.

41 m2

1+0

fé lkomfortos

413.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/05.

41 m2

l+O

fé 1komfortos

414.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/06.

42 m2

l +O

félkomfortos

415.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/07 .

55 m2

2+0

komfortos

416.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/08.

39 m2

1+0

félkomfortos

417.

4400 Nyíregyhá za Dália u. 7. fsz/09 .

39 m2

l+O

félkomfortos

418.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/10.

34 m2

1+0

félkomfortos

419.

komfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/11.

35 m2

1+0

420.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/12 .

41 m2

1+0

félkomfortos

421.

4400 Nyíregyháza Dál ia u. 7. fsz/13.

42 m2

1+0

félkomfortos

422 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

423 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/15 .

41 m2

l+O

félkomfortos

424.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/16.

42 m2

1+0

félkomfortos

425.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

426.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

427.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/05.

40 m2

1+0

fé lkomfortos

428.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/06.

42 m2

1+0

komfortos

429.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

430.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/08.

56 m2

2+0

komfortos

431.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/09.

34 m2

1+0

félkomfortos

432.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/10.

40 m2

1+0

félkomfortos

433.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/11 .

41 m2

l +O

ko mfortos
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434.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/12.

35 m2

1+0

komfortos

435.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

436.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/14.

41 m2

1+0

komfortos

437.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/15.

43 m2

l+O

félkomfortos

438.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/16.

42 m2

1+0

komfortos

439.

4400 Nyíregyháza Damjanich u. 3. 4/15.

66 m2

2+1

összkomfortos

440.

4400 Nyíregyháza Deák F. u. 24. fsz/l.

48 m2

1+1

komfortos

441.

4400 Nyíregyháza Deák F. u. 9. fsz/5.

30m2

1+0

komfortos

442.

4400 Nyíregyháza Debreceni út 13. fsz/l.

31 m2

1+0

komfortos

443.

4400 Nyíregyháza Debreceni út 13. fsz/2.

86 m2

3+1

összkomfortos

444.

4400 Nyíregyháza Debreceni út 87.

99 m2

2+1

összkomfortos

445.

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Dohány u. 1. fsz/l.

79 m2

2+1

446.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/2.

129 m2

3+0

összkomfortos

447.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/3.

48 m2

1+0

összkomfortos

448.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/4.

79 m2

2+0

összkomfortos

449.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/5.

85 m2

2+0

összkomfortos

450.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/4.

78 m2

2+0

összkomfortos

451.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/5.

55 m2

1+0

összkomfortos

67 m2

l+O

összkomfortos

452.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/6.

453.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/7.

77 m2

2+1

összkomfortos

454.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/8.

102 m2

3+0

összkomfortos

455.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/9.

45 m2

1+0

összkomfortos

456.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. FE/l.

36 m2

1+0

összkomfortos

457.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. FE/2 .

77 m2

2+0

összkomfortos

458.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 50. 1/3.

69 m2

l+l

komfortos

459 .

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 50. fsz/l.

45 m2

1+1

komfortos

460.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/2 .

69 m2

1+1

komfortos

461.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/3 .

87 m2

2+0

komfortos

462.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/4.

45 m2

1+0

komfortos

463 .

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/5 .

40 m2

1+0

komfortos

464.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/6.

44 m2

1+0

komfortos

465.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/l.

45 m2

1+1

komfort nélküli

466.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/2 .

44 m2

1+0

komfort nélküli

467.

1+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/3 .

34 m2

468.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/4.

34 m2

1+0

komfort nélküli

469.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/5.

23 m2

1+0

komfort nélküli

470.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 02. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos

471.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 04. 4/12.

68 m2

2+2

összkomfortos

472 .

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 06. 4/13 .

35 m2

1+1

összkomfortos

473.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 08. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos

474.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 16. 9/27.

55 m2

2+1

összkomfortos

475.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 18. 1/3.

68 m2

2+2

összkomfortos

476.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 18. 1/4.

36 m2

1+1

összkomfortos

477.

4400 Nyíregyháza tperjes u. 19. 4/14.

6H m2

2+2

Összkomfortos

478.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 20. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos
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479.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 23. 4/19.

SO m2

l+l

összkomfortos

480.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 26. 2/10.

Sl m2

1+2

összkomfortos

481.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 27. fsz/3.

S2 m2

1+1

összkomfortos

482.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 32. 4/17.

43 m2

l+l

összkomfortos

483.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 36. fsz/3.

42 m2

1+1

összkomfortos

484.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 44. fsz/2.

43 m2

1+1

összkomfortos

48S.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 48. 1/4.

43 m2

1+1

összkomfortos

486.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 01/04.

SS m2

1+2

összkomfortos

487.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 03/11.

47 m2

1+1

összkomfortos

488.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 06/20.

47 m2

1+1

összkomfortos

489.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 07/24.

62 m2

3+0

összkomfortos

490.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 08/27.

62 m2

3+0

összkomfortos

491.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 10/31.

SS m2

1+2

összkomfortos

492.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 10/33.

62 m2

3+0

összkomfortos

493.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. OS/16.

47 m2

1+1

összkomfortos

494.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 09/27.

SS m2

1+2

összkomfortos

49S.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 09/28.

47 m2

1+1

összkomfortos

496.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 10/30.

SS m2

1+2

összkomfortos

497.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. fsz/2.

62 m2

3+0

összkomfortos

498.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 1/4.

SS m2

1+2

összkomfortos

499.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 3/11.

47 m2

1+1

összkomfortos

soo.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 6/19.

SS m2

1+2

összkomfortos

Sül.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 6/20.

47 m2

1+1

összkomfortos

S02.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 7/23.

47 m2

1+1

összkomfortos

S03.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 7/24.

62 m2

3+0

összkomfortos

S04.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 8/26.

47 m2

1+1

összkomfortos

SOS.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 9/29.

47 m2

l+l

összkomfortos

S06.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 9/30.

62 m2

3+0

összkomfortos

S07.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 1/6.

62 m2

3+0

összkomfortos

S08.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 2/9 .

62 m2

3+0

összkomfortos

S09.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 4/1S .

62 m2

3+0

összkomfortos

SlO.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 8/27 .

62 m2

3+0

összkomfortos

Sll.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 9/28.

SS m2

1+2

összkomfortos
összkomfortos

Sl2 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 9/29.

47 m2

1+1

S13 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 9/30.

62 m2

3+0

összkomfortos

Sl4.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. fsz/2 .

47 m2

1+1

összkomfortos

S1S.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 01. 10/86.

Sl m2

2+0

összkomfortos

S16.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 02 . 7/61.

SS m2

2+0

összkomfortos

S17.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 03 . 8/68.

51 m2

2+0

összkomfortos

518.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 04. 2/22.

55 m2

2+0

összkomfortos

519.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér OS . 1/9.

SS m2

2+0

összkomfortos

520.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 06. 10/81.

55 m2

2+0

összkomfortos

521.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 06. 3/29.

SS m2

2+0

összkomfortos

522.

4400 Nyíregyháza ~azekas J. tér 10. 4/39.

51 m2

2+0

összkomfortos

523.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. 04/37 .

55 m2

2+0

összkomfortos
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524.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. 10/86.

55 m2

2+0

összkomfortos

525.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. fsz/2.

54m2

2+0

összkomfortos

526.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 12. 7/58.

53 m2

2+0

összkomfortos

527.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 15. 8/65.

66 m2

1+2

összkomfortos

528.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 15. fsz/3.

66 m2

1+2

összkomfortos

529.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 01/10.

66 m2

2+1

összkomfortos

530.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 03/26.

66 m2

1+2

összkomfortos

531.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 06/49 .

66 m2

1+2

összkomfortos

532.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 07/57 .

66 m2

1+2

összkomfortos

533.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 07/62 .

66 m2

2+1

összkomfortos

534.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 09/77 .

66 m2

1+2

összkomfortos

535.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 10/86.

66 m2

1+2

összkomfortos

536.

4400 Nyíregyháza FazekasJ. tér 17. 04/37.

66 m2

1+2

összkomfortos

537.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 18. 09/74.

66 m2

1+2

összkomfortos

538.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 18. 10/82.

66 m2

1+2

összkomfortos

539.

4400 Nyíregyháza FazekasJ. tér 19. 04/37.

66 m2

1+2

összkomfortos

540.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 02/17.

61 m2

1+2

összkomfortos

541.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 02/20.

67 m2

1+2

összkomfortos

542.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 02/22.

61 m2

1+2

összkomfortos

543 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 03/30.

61 m2

1+2

összkomfortos

544.

4400 Nyíregyháza Fa zeka s J. tér 20. 03/31.

67 m2

1+2

összkomfortos

545 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 04/32.

67 m2

1+2

összkomfortos

546.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 04/36.

67 m2

1+2

összkomfortos

547.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 04/39.

67 m2

1+2

összkomfortos

548.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/40.

67 m2

1+2

összkomfortos

549.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/44.

67 m2

1+2

összkomfortos

550.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/45.

61 m2

1+2

összkomfortos

551.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/47.

67 m2

1+2

összkomfortos

552.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 07/61.

61 m2

1+2

összkomfortos

553.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 08/65 .

61 m2

1+2

összkomfortos

554.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 09/76.

67 m2

1+2

összkomfortos

555.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 10/80.

67 m2

1+2

összkomfortos

556.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 10/83.

67 m2

1+2

összkomfortos

557.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 10/86.

61 m2

1+2

összkomfortos

558.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. fsz/6.

61 m2

1+2

összkomfortos

559.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 01/8 .

67 m2

1+2

összkomfortos

560.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 02/17.

61 m2

1+2

összkomfortos

561.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 03/30.

61 m2

1+2

összkomfortos

562.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/32.

67 m2

1+2

összkomfortos

563.

4400 Nyíregyhá za Fazekas J. tér 21. 04/34.

61 m2

1+2

összkomfortos

564.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/35.

67 m2

1+2

összkomfortos

565.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/37.

61 m2

1+2

összkomfortos

566.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 05/45.

61 m2

1+2

összkomfortos

567.

~azekas J. tér 21. OG/5l
4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 06/54.

61 m2

1+2

Összkomfortos

61 m2

1+2

összkomfortos

568.

4400 Nyíregyhaza
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569.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 07/56.

67 m2

1+2

összkomfortos

570.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/64.

67 m2

1+2

összkomfortos

571.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/65.

61 m2

1+2

összkomfortos

572.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/68.

67 m2

1+2

összkomfortos

573.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/72.

67 m2

1+2

összkomfortos

574.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/73.

61 m2

1+2

összkomfortos

575.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/75.

67 m2

1+2

összkomfortos

576.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 10/84.

67 m2

1+2

összkomfortos

577.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 10/85.

61 m2

1+2

összkomfortos

578.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. fsz/l.

67 m2

1+2

összkomfortos

579.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. fsz/2 .

61 m2

1+2

összkomfortos

580.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 22. 09/73.

66 m2

1+2

összkomfortos

581.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 22. 10/85.

66 m2

1+2

összkomfortos

582 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 01/9.

66 m2

1+2

összkomfortos

583.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 06/50.

66 m2

1+2

összkomfortos

584.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 06/52.

61 m2

1+2

összkomfortos

585.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 08/66.

66 m2

1+2

összkomfortos

586 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 5/17.

59 m2

2+1

összkomfortos

587.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 7/27.

39 m2

1+1

összkomfortos

588.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 9/34.

38 m2

1+1

összkomfortos

589.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 9/35.

39 m2

1+1

összkomfortos

590.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 1/3.

38 m2

1+1

összkomfortos

591.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 4/13.

60 m2

2+1

összkomfortos

592.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 6/22.

39 m2

1+1

összkomfortos

593.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02 . 7/27.

39 m2

1+1

összkomfortos

594.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03. 5/15.

79 m2

3+1

összkomfortos

595.

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03 . 7/20.

59 m2

596.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03. 8/23.

59 m2

2+1

összkomfortos

597.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 04. 5/15.

80m2

3+1

összkomfortos

598.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 04. 7/21.

80m2

3+1

összkomfortos

599.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 07. 4/13.

35 m2

1+0

összkomfortos

600.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 07. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

601.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 09. 3/10.

47 m2

1+1

összkomfortos

602.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 15. 3/10.

35 m2

1+0

összkomfortos

603.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 15. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

604.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 17. 1/5.

47 m2

1+1

összkomfortos

605.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 18. 2/2.

49 m2

2+0

összkomfortos

606.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 19. 4/13 .

35 m2

1+0

összkomfortos

607.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 19. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

608.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 19. Fsz/l.

64m2

2+1

összkomfortos

609.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 22. 1/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

610.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 23. 3/11.

51 m2

2+0

összkomfortos

611.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 25. 3/12.

51 m2

2+0

összkomfortos

612.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 01/H.

53 m2

2+0

Összkomfortos

613.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 02/17.

50 m2

2+0

összkomfortos
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614.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 02/20.

53 m2

2+0

összkomfortos

615.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 02/23.

53 m2

2+0

összkomfortos

616.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 03/25.

50m2

2+0

összkomfortos

617 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 03/29.

50 m2

2+0

összkomfortos

618.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 04/33.

50m2

2+0

összkomfortos

619 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 04/36.

53 m2

2+0

összkomfortos

620.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 06/50.

50m2

2+0

összkomfortos

621.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 07/57.

50 m2

2+0

összkomfortos

622 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 08/71.

53 m2

2+0

összkomfortos

623 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 09/74.

50 m2

2+0

összkomfortos

624.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/80.

53 m2

2+0

összkomfortos

625 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/83.

53 m2

2+0

összkomfortos

626.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/84.

53 m2

2+0

összkomfortos

627 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/85.

50m2

2+0

összkomfortos

628.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/86.

50m2

2+0

összkomfortos

629 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/87.

53 m2

2+0

összkomfortos

630.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/1.

50 m2

2+0

összkomfortos

631.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/4.

50 m2

2+0

összkomfortos

632 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/6.

53 m2

2+0

összkomfortos

633 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 02/17.

49 m2

2+0

összkomfortos

634.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/26 .

50 m2

2+0

összkomfortos

635 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/27.

53 m2

2+0

összkomfortos

636.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/29.

50 m2

2+0

összkomfortos

637 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/31.

53 m2

2+0

összkomfortos

638.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/34.

50 m2

2+0

összkomfortos

639.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/35.

53 m2

2+0

összkomfortos

640.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/39.

53 m2

2+0

összkomfortos

641.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 05/46.

50 m2

2+0

összkomfortos

642 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/49.

50 m2

2+0

összkomfortos

643 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/53.

50 m2

2+0

összkomfortos

644.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/55.

53 m2

2+0

összkomfortos

645.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 07/60.

53 m2

2+0

összkomfortos

646.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/64.

53 m2

2+0

összkomfortos

647 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/70.

50 m2

2+0

összkomfortos

648.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/71.

53 m2

2+0

összkomfortos

649.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 09/77.

50 m2

2+0

összkomfortos

650.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 10/86.

50 m2

2+0

összkomfortos

651.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. fsz/5 .

50 m2

2+0

összkomfortos

652.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 35. 2/7.

46 m2

1+1

összkomfortos

653.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 35. 3/9.

53 m2

2+0

összkomfortos

654.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 37. 1/4.

46 m2

1+1

összkomfortos

655.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 39. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

656.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 39. 4/13 .

53 m2

2+0

összkomfortos

657.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 41. fsz/2.

52 m2

2+0

összkomfortos

658.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 45. 1/4.

46 m2

1+1

összkomfortos
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659 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 45 . 4/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

660.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 01.

39 m2

1+0

komfort nélküli

661.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 02.

32 m2

1+0

komfort nélküli

662 .

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 03.

39 m2

1+0

komfort nélküli

663 .

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 04.

32 m2

1+0

komfort nélküli

664.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 05.

39 m2

1+0

komfort nélküli

665.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 06.

32 m2

1+0

komfort nélküli

666.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

667.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 08.

32 m2

1+0

komfort nélküli

668.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 09.

39 m2

1+0

komfort nélküli

669.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 10.

32 m2

1+0

komfort nélküli

670.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 11.

39 m2

1+0

komfort nélküli

671.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 12.

32 m2

1+0

komfort nélküli

672.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 13.

39 m2

1+0

komfort nélküli

673.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 14.

32 m2

1+0

komfort nélküli

674.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 15.

39 m2

1+0

komfort nélküli

675.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 16.

32 m2

1+0

komfort nélküli

676.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 17.

32 m2

1+0

komfort nélküli

677.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 18.

32 m2

1+0

komfort nélküli

678.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 19.

32 m2

1+0

komfort nélküli

679.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 20.

32 m2

1+0

komfort nélküli

680.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 21.

32 m2

1+0

komfort nélküli

681.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 22.

32 m2

1+0

komfort nélküli

682.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 23.

32 m2

1+0

komfort nélküli

683.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 24.

32 m2

1+0

komfort nélküli

684.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 25.

32 m2

1+0

komfort nélküli

685.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 26.

32 m2

1+0

komfort nélküli

686.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 27.

32 m2

1+0

komfort nélküli

687 .

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 28.

32 m2

1+0

komfort nélküli

688.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 29.

32 m2

1+0

komfort nélküli

689.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 30.

32 m2

1+0

komfort nélküli

690.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 31.

32 m2

1+0

komfort nélküli

691.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 32.

32 m2

1+0

komfort nélküli

692.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 33.

64 m2

1+1

komfort nélküli

693.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 35.

64 m2

1+1

komfort nélküli

694.

4400 Nyíregyháza Gimnázium-köz 7. fsz/1.

46 m2

1+1

félkomfortos

695.

4400 Nyíregyháza Gimnázium-köz 7. fsz/2.

51 m2

2+0

komfortos

696.

4400 Nyíregyháza Gyöngy u. 16.

48 m2

1+1

komfortos

697.

4400 Nyíregyháza Gyöngy u. 20.

83 m2

2+2

összkomfortos

698.

4400 Nyíregyháza Hatzel tér 3. fsz/1.

44 m2

1+0

félkomfortos

699.

4400 Nyíregyháza Homok-sor 1. 2/6.

64 m2

2+1

összkomfortos

700.

4400 Nyíregyháza Homok-sor 3. 2/8.

48 m2

1+1

összkomfortos

701.

4400 Nyíregyháza Homok-sor 5. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

702.

4400 Nyíregyháza

03. 1/3.

73 m2

2+1

összkomfortos

703.

4400 Nyíregyháza H ősök tere 03. 1/ 4.

39 m2

1+0

komfortos

Hősök tere
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704.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/5.

705.
706.

35 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/6.

46 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. fsz/1.

37 m2

1+0

komfortos

707.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 11. 3/13.

62 m2

2+0

komfortos

708.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 13. 3/16.

37 m2

1+0

összkomfortos

709 .

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. 3/16.

38 m2

1+0

komfortos

710.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/3.

40 m2

1+0

komfortos

711.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/5.

32 m2

1+0

komfort nélküli

712.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/8.

35 m2

1+0

komfort nélküli

713.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 15. 1/7.

54 m2

2+0

összkomfortos

714.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 15. 3/4.

56 m2

2+0

összkomfortos

715.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. 1/3.

90 m2

2+1

félkomfortos

716.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. 1/4.

116 m2

3+1

félkomfortos

717 .

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. fsz/1.

109 m2

3+1

komfortos

718.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. fsz/2.

84 m2

2+1

komfortos

719.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. 1/1.

87 m2

3+0

összkomfortos

720.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. 1/2.

113 m2

2+1

összkomfortos

721.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/1.

69 m2

2+0

összkomfortos

722.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/2.

58 m2

2+0

összkomfortos

723.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/3.

69 m2

2+0

összkomfortos

724.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 8.

50 m2

1+2

komfortos

725.

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 1. fsz/1.

76 m2

3+0

komfortos

726.

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 1. fsz/3 .

66 m2

2+0

komfort nélküli

727.

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 5. 2/53 .

71 m2

2+0

komfortos

728.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/1.

52 m2

1+0

komfort nélküli

729.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/2.

40 m2

1+0

komfort nélküli

730.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/3.

40m2

1+0

komfort nélküli

731.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/4.

46 m2

1+0

komfort nélküli

732.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/5.

21 m2

1+0

komfort nélküli

733.

4400 Nyíregyháza Izabella u. 42.

62 m2

2+0

félkomfortos

734.

4400 Nyíregyháza Jegenye u. 19.

82 m2

3+0

összkomfortos

735.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 1/6.

53 m2

2+0

összkomfortos

736.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

737.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 4/13 .

53 m2

2+0

összkomfortos

738.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 07. 4/13 .

53 m2

2+0

összkomfortos

739.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 09. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

740.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 09. 4/13 .

53 m2

2+0

összkomfortos

741.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

742 .

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

743.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

744.

4400 Nyíregyháza Jókai tér 2. fsz/2.

37 m2

1+0

összkomfortos

745 .

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 14. fsz/2.

42 m2

1+1

összkomfortos

746.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 01.

39 m2

1+0

komfort nélküli

747.

4400 Nyíregyháza Vandlik

M. u. 02 .

39 m2

1+0

komfort nélküli

748.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 03 .

39 m2

1+0

komfort nélküli
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749.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 04.

39 m2

1+0

komfort nélküli

750.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 05.

39 m2

1+0

komfort nélküli

751.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 06.

39 m2

1+0

komfort nélküli

752.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

753 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

754.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 09.

39 m2

1+0

komfort nélküli

755.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 10.

39 m2

1+0

komfort nélküli

756.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 11.

39 m2

1+0

komfort nélküli

757 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 12.

39 m2

1+0

komfort nélküli

758.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 13.

39 m2

1+0

komfort nélküli

759 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 14.

39 m2

1+0

komfort nélküli

760.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 15.

39 m2

1+0

komfort nélküli

761.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 16.

39 m2

1+0

komfort nélküli

762 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 17.

32 m2

1+0

komfort nélküli

763 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 18.

32 m2

1+0

komfort nélküli

764.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 19.

32 m2

1+0

komfort nélküli

765 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 20.

32 m2

1+0

komfort nélküli

766.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 21.

32 m2

1+0

komfort nélküli

767.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 22 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

768.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 23 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

769.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 24.

32 m2

1+0

komfort nélküli

770.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 26.

32 m2

1+0

komfort nélküli

771.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 28 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

772.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 30.

32 m2

1+0

komfort nélküli

773.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 32.

32 m2

1+0

komfort nélküli

774.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 34.

64m2

1+1

komfort nélküli

775.

4400 Nyíregyháza Vandlik M . u. 36.

64m2

1+1

komfort nélküli

776.

4400 Nyíregyháza Katona u. 8. fsz/3 .

49 m2

2+0

komfortos

777.

4400 Nyíregyháza Katona u. 8. fsz/4.

54m2

1+0

komfortos

778.

4400 Nyíregyháza Kéz u. 22 . fsz/4.

41 m2

2+0

komfort nélküli

779.

4400 Nyíregyháza Kodály Z. u. 30. fsz/4.

54 m2

2+0

összkomfortos

780.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 22. 3/15.

61 m2

1+3

összkomfortos

781.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /B 2/7.

33 m2

1+1

összkomfortos

782 .

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32 . /B 4/13 .

33 m2

1+1

összkomfortos

783.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /B 4/14.

68 m2

2+2

összkomfortos

784.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /C 3/11.

68 m2

2+2

összkomfortos

785 .

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 2/6 .

68 m2

2+2

összkomfortos

786.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 3/11.

68 m2

2+2

összkomfortos

787.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 4/12.

68 m2

2+2

összkomfortos

788.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 4/13 .

33 m2

1+1

összkomfortos

789.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 34. 5/ 17.

35 m2

1+1

összkomfortos

790.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 34. 5/18.

61 m2

2+1

összkomfortos

791.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 36. 1/6.

61 m2

2+1

összkomfortos

792.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 36. 3/12.

61 m2

2+1

összkomfortos

793.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 36. fsz/3.

61 m2

2+1

összkomfortos

293
794.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 70. fsz/2.

3S m2

1+1

összkomfortos

79S.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 1. 1/4.

77 m2

3+1

összkomfortos

796.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 1/6.

77 m2

3+1

összkomfortos

797.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 2/9.

77 m2

3+1

összkomfortos

798.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 3/12.

77 m2

3+1

összkomfortos

799.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 4/lS.

77 m2

3+1

összkomfortos

800.

4400 Nyíregyháza Kórház u. S. 4/13.

77 m2

3+1

összkomfortos

801.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 1/4.

S3 m2

2+0

összkomfortos

802.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 1/S.

40m2

1+1

összkomfortos

803.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 4/13.

S3 m2

2+0

összkomfortos

804.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 4/lS.

77 m2

3+1

összkomfortos

80S.

4400 Nyíregyháza Kossuth u. SS. 9/29 .

64 m2

2+0

összkomfortos

806.

4400 Nyíregyháza Kölcsey u. S. 2/8.

27 m2

1+0

komfortos

807.

4400 Nyíregyháza Közép u. 13. fsz/1.

77 m2

2+1

komfort nélküli

808.

4400 Nyíregyháza Közép u. 13. fsz/2.

34 m2

1+0

komfort nélküli

809.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/1.

38 m2

l+O

összkomfortos

810.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/2.

71 m2

2+0

komfortos

811.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/3.

66 m2

2+0

komfortos

812.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/4.

40 m2

1+0

komfortos

813.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/S.

7S m2

2+0

komfortos

814.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/1.

61 m2

2+1

komfortos

81S.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/2 .

61 m2

1+2

komfortos

816.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/3.

S3 m2

2+0

félkomfortos

817.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/4.

2S m2

1+0

szükséglakás

818.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

819.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/0S.

44 m2

1+1

összkomfortos

820.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/06.

44m2

1+1

összkomfortos

821.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

822.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

823.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

824.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

82S.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

826.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

827.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/13 .

44 m2

1+1

összkomfortos

828.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

829.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/lS.

36 m2

1+0

összkomfortos

830.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

831.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/17.

44m2

1+1

összkomfortos

832.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/18.

44m2

1+1

összkomfortos

833.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

834.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

83S.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/2.

S2 m2

1+0

összkomfortos

836.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

S37.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

838.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 1/0S.

44m2

1+1

összkomfortos
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839 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

840.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

841.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

842 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

843 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

844.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

845 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/12 .

36 m2

1+0

összkomfortos

846.

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/13 .

44 m2

847.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/14.

44 m2

l+l

összkomfortos

848.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

849 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

850.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/17 .

44 m2

1+1

összkomfortos

851.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/18.

44 m2

l+l

összkomfortos

852.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/19 .

36 m2

1+0

összkomfortos

51 m2

2+0

összkomfortos

853.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/l.

854.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/2 .

52 m2

1+0

összkomfortos

855.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/3.

36m2

1+0

összkomfortos

856.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 04. fsz/3 .

65 m2

2+1

összkomfortos

857.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

858.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/05.

44 m2

l+l

összkomfortos

859.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

860.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

861.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/08.

36 m2

l +O

összkomfortos

862.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/09 .

44m2

1+1

összkomfortos

863 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/10.

44m2

1+1

összkomfortos

864.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

865.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/12 .

36 m2

1+0

összkomfortos

866.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/13 .

44 m2

1+1

összkomfortos

867.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/14.

44 m2

l +l

összkomfortos

868.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/15.

36m2

1+0

összkomfortos

869.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/16 .

36 m2

l+O

összkomfortos

870.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/17.

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/18.

44 m2
44 m2

l +l

871.

l+l

összkomfortos

872.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/19.

36 m2

l+O

összkomfortos

873.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/l.

51 m2

2+0

összkomfortos

874.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/2 .

51 m2

1+1

összkomfortos

875.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

876.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

877.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/05.

44m2

1+1

összkomfortos

878.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/06.

44m2

l+l

összkomfortos

879.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

880.

4400 Nyíregyhá za Lobogó u. 07 . 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

881.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

882.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . 2/10.

44m2

1+1

összkomfortos

883 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos
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884.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

885.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

886.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/14.

44m2

1+1

összkomfortos

887.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

888.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

889.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

890.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

891.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

892.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

893.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos

894.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

895.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

896.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/05.

44m2

1+1

összkomfortos

897.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

898.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

899.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

900.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

901.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

902.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

903.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

904.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/13.

44m2

1+1

összkomfortos

905.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

906.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

907.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

908.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 4/17.

44m2

1+1

összkomfortos

909.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

910.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09 . 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

911.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09 . fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

912.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos

913.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

914.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

915.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

916.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

917.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

918.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

919.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

920.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/10.

44m2

1+1

összkomfortos

921.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

922.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

923.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

924.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/14.

44m2

1+1

összkomfortos

925.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

926.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

927.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

928.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos
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929.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

930.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/l.

51 m2

2+0

összkomfortos

931.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/2 .

51 m2

1+1

összkomfortos

932.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

933.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 01. 1/6.

35 m2

1+1

összkomfortos

934.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 01. 2/11.

35 m2

1+1

összkomfortos

935.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 01. 3/16.

55 m2

1+2

összkomfortos

936.

4400 Nyíregyháza Május 1tér05. 3/15.

34m2

l+l

összkomfortos

937.

4400 Nyíregyháza Május 1tér05. 4/19.

34 m2

l+l

összkomfortos

938.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 05. 4/20.

62 m2

2+1

összkomfortos

939.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 05. fsz/3 .

34 m2

l+l

összkomfortos

940.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 08. 4/20.

62 m2

2+1

összkomfortos

941.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 08. fsz/3 .

34 m2

1+1

összkomfortos

942.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 10. 10/63.

64 m2

2+1

összkomfortos

943.

4400 Nyíregyháza Május 1tér11. 8/48.

53 m2

1+2

összkomfortos

944.

4400 Nyíregyháza Május 1tér11. 9/54.

53 m2

1+2

összkomfortos

945.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 1/10.

35 m2

1+1

összkomfortos

946.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 10/63.

64 m2

2+1

összkomfortos

947.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/11.

53 m2

1+2

összkomfortos

948.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/12.

53 m2

1+2

összkomfortos

949 .

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/13.

35 m2

l+l

összkomfortos

950.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/14.

64m2

2+1

összkomfortos

951.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 4/25.

35 m2

1+1

összkomfortos

952.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 4/26.

64 m2

2+1

összkomfortos

953.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 8/52.

35 m2

l+l

összkomfortos

954.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. fsz/2.

53 m2

1+2

összkomfortos

955.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. fsz/4.

64 m2

2+1

összkomfortos

956.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 01/5.

53 m2

1+2

összkomfortos

957.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 03/18.

53 m2

1+2

összkomfortos

958.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 04/24.

53 m2

1+2

összkomfortos

959.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 06/36.

53 m2

1+2

összkomfortos

64 m2

2+1

összkomfortos

960.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 06/39.

961.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 08/51.

64 m2

2+1

összkomfortos

962.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 08/52 .

34m2

l+l

összkomfortos

963.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/54.

53 m2

1+2

összkomfortos

964.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/55.

34 m2

1+1

összkomfortos

965.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 09/56.

64 m2

2+1

összkomfortos

966.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 09/58.

34 m2

1+1

összkomfortos

967.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 10/59.

53 m2

1+2

összkomfortos

968.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 10/64.

34 m2

1+1

összkomfortos

969.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. fsz/3.

64 m2

2+1

összkomfortos

970.

4400 Nyíregyháza Szabolcs u. 5. 2/1.

38 m2

1+0

komfortos

971.

4400 Nyíregyháza Margaréta u. 70.

65 m2

3+0

összkomfortos

972.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22 . fsz/2 .

77 m2

2+0

félkomfortos

973 .

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/4.

77 m2

2+1

összkomfortos
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974.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/5 .

58 m2

1+2

félkomfortos

975.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/6 .

50m2

2+0

összkomfortos

976.

4400 Nyíregyháza Muskátli-köz 4.

71 m2

2+1

összkomfortos

977.

4400 Nyíregyháza Népkert u. 1. 2/8.

48 m2

2+0

összkomfortos

978.

4400 Nyíregyháza Népkert u. 1. fsz/l.

53 m2

2+0

összkomfortos

979.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/01.

30 m2

1+0

komfort nélküli

980.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/02.

32 m2

1+0

komfort nélküli

981.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/03 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

982 .

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/04.

30 m2

1+0

komfort nélküli

983.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/05.

32 m2

1+0

komfort nélküli

984.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/06.

30m2

1+0

komfort nélküli

985.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/07 .

30m2

1+0

komfort nélküli

986.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/08.

30m2

1+0

komfort nélküli

987.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/09.

32 m2

1+0

komfort nélküli

988.

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/10.

35 m2

1+0

989.

4400 Nyíregyháza Orosi út 3.

70m2

2+0

komfortos

990.

4400 Nyíregyháza Orosi út 5.

63 m2

2+0

komfortos

991.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 079. fsz/l.

34 m2

1+1

összkomfortos

992.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. 3/15.

34 m2

1+1

összkomfortos

993.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083 . 4/18.

34 m2

l+l

összkomfortos

994.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. 4/19.

34 m2

l+l

összkomfortos

995.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. fsz/l.

55 m2

1+2

összkomfortos

996.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. fsz/2.

34 m2

1+1

összkomfortos

997.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/13 .

55 m2

1+2

összkomfortos

998.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/14.

34 m2

1+1

összkomfortos

999.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/15 .

34 m2

l+l

összkomfortos

36 m2

1+1

összkomfortos

64 m2

2+1

összkomfortos

35 m2

l+l

összkomfortos

35 m2

1+1

összkomfortos

1000. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 02/11.
1001. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 03/21.
1002. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 04/23.
1003. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 04/26.
1004. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 05/29.
1005. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/34.
1006. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/36.
1007. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/38.

35 m2

l+l

összkomfortos

64 m2

2+1

összkomfortos

53 m2

1+2

összkomfortos

36 m2

1+1

összkomfortos

1008. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 08/49.
1009. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 09/54.
1010. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 09/56.
1011. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 10/60.

53 m2

1+2

összkomfortos

53 m2

1+2

összkomfortos

35 m2

1+1

összkomfortos

53 m2

1+2

összkomfortos

1012.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 10/62.

35 m2

l+l

összkomfortos

1013.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 02/13.

53 m2

1+2

összkomfortos

1014.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 03/21.

65 m2

2+1

összkomfortos

1015.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 05/30.

53 m2

1+2

összkomfortos

1016.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 05/32.

35 m2

1+1

összkomfortos

1017. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 07 /45.

65 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/54.

53 m2

1+2

összkomfortos

1018.
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1019.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/SS .

S3 m2

1+2

összkomfortos

1020.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/S6.

3S m2

1+1

összkomfortos

1021.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/S7 .

6S m2

2+1

összkomfortos

1022.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/S8.

6S m2

2+1

összkomfortos

1023.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/S9.

3S m2

1+1

összkomfortos

1024.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/60.

S3 m2

1+2

összkomfortos

102S.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/63.

6S m2

2+1

összkomfortos

1026.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. fsz/3 .

SS m2

2+0

összkomfortos

1027.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 01/S .

36 m2

1+1

összkomfortos

1028.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 03/20.

36 m2

1+1

összkomfortos

1029. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 04/23 .
1030. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 06/3S.

36 m2

1+1

összkomfortos

36 m2

1+1

összkomfortos

1031.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 06/36.

S3 m2

1+2

összkomfortos

1032.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 08/46.

6S m2

2+1

összkomfortos

1033.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 08/SO.

36 m2

1+1

összkomfortos

1034.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 08/Sl.

6S m2

2+1

összkomfortos

103S.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 09/S2.

6S m2

2+1

összkomfortos

1036.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 09/S3.

36 m2

1+1

összkomfortos

1037.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 09/S6.

36 m2

1+1

összkomfortos

1038.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. 10/60.

S3 m2

1+2

összkomfortos

1039.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. fsz/ 3.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1040.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. lOS. fsz/4.

so m2

1+1

összkomfortos

1041.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 01/8.

36 m2

1+1

összkomfortos

1042.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 03/16.

6S m2

2+1

összkomfortos

1043.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 03/17 .

36 m2

1+1

összkomfortos

1044.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 04/22 .

6S m2

2+1

összkomfortos

104S.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 04/2S .

S3 m2

1+2

összkomfortos

1046.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. OS/31.

S3 m2

1+2

összkomfortos

1047.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/47.

36 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/48.
1049. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/49.

S3 m2

1+2

összkomfortos

S3 m2

1+2

összkomfortos

lOSO.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 09/SS.

S3 m2

1+2

összkomfortos

lOSl.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/S8.

6S m2

2+1

összkomfortos

10S2.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/61.

S3 m2

1+2

összkomfortos

10S3.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/63.

6S m2

2+1

összkomfortos

10S4.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. fsz/1.

6S m2

2+1

összkomfortos

lOSS.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 33. 4/lS.

77 m2

2+2

összkomfortos

10S6.

4400 Nyíregyháza Őz- köz 3S. 4/14.

S2 m2

2+0

összkomfortos

10S7.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 37. 4/14.

S2 m2

2+0

összkomfortos

10S8.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 49. 3/3 .

S2 m2

2+0

összkomfortos

10S9.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 49. 4/3.

S2 m2

2+0

összkomfortos

1060.

4400 Nyíregyháza Őz-kö z S3 . 1/2.

48 m2

2+0

összkomfortos

1061.

4400 Nyíregyháza Őz-köz S3 . 4/2.

48 m2

2+0

összkomfortos

1062.

4400 Nylregyháza Őz-köz 61. 4/1.

S2 m2

2+0

összkomfortos

1063.

4400 Nyíregyháza Őz- köz 6S. 3/1.

S2 m2

2+0

összkomfortos

1048.
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1064. 4400 Nyíregyháza Őz-köz 65. 4/1.
1065. 4400 Nyíregyháza Őz-köz 65. 4/3 .
1066. 4400 Nyíregyháza Őz-köz 69. 2/2 .
1067. 4400 Nyíregyháza Őz-köz 69. fsz/1.
1068. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 27.

52 m2

2+0

összkomfortos

52 m2

2+0

összkomfortos

46 m2

1+1

összkomfortos

52 m2

2+0

összkomfortos

89 m2

2+0

komfortos

1069.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/01.

27 m2

1+0

összkomfortos

1070.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/02.

27 m2

1+0

összkomfortos

1071.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/03.

27 m2

1+0

összkomfortos

1072.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/04.

27 m2

1+0

összkomfortos

1073.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/05.

25 m2

1+0

összkomfortos

1074.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/06.

25 m2

1+0

összkomfortos

1075.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/07.

25 m2

1+0

összkomfortos

1076.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/08.

25 m2

1+0

összkomfortos

1077.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/09.

25 m2

1+0

összkomfortos

1078.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/10.

36 m2

2+0

összkomfortos

1079.

4400 Nyíregyháza Pa csirta u. 29-35. 1/11.

27 m2

1+0

összkomfortos

1080.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/12.

30 m2

1+0

összkomfortos

1081.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/13.

30 m2

1+0

összkomfortos

1082.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/14.

30 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/15.
1084. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/16.
1085. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/17.
1086. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/18.

34 m2

1+0

összkomfortos

34 m2

1+0

összkomfortos

1083.

34 m2

1+0

összkomfortos

25 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/19.

25 m2

1+0

összkomfortos

1088. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/20.
1089. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/21.
1090. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/22.
1091. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/23.

25 m2

1+0

összkomfortos

32 m2

1+0

összkomfortos

32 m2

1+0

összkomfortos

25 m2

1+0

ö sszkomfortos

25 m2

1+0

összkomfortos

1087.

1092. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35 . 1/24.
1093. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/25.
1094. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/26.

25 m2

1+0

összkomfortos

34 m2

1+0

összkomfortos

1095.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/27.

34 m2

1+0

összkomfortos

1096.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/28.

34 m2

1+0

összkomfortos

1097.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/29.

25 m2

1+0

összkomfortos

1098.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 37. fsz/ 6.

27 m2

1+0

komfort nélküli

1099.

4400 Nyíregyháza Pazonyi tér 1. fsz/2 .

64m2

2+1

összkomfortos

1100.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 1/2.

42 m2

1+1

komfortos

1101.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 3/1.

42 m2

1+1

komfortos

1102.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 4/1.

42 m2

1+1

komfortos

1103.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 4/3.

51 m2

1+2

komfortos

1104.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 06. 1/3.

51 m2

1+2

komfortos

1105. 4400 Nyíregyháza Petőfi u. 06. 3/2.

42 m2

1+1

komfortos

1106.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 06. 4/1.

42 m2

1+1

komfortos

1107.

4400 Nylregyhaza Petőfi u. 08 . 1/3.

51 m2

1+2

komfortos

1108.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 16. 4/2.

42 m2

1+1

komfortos

300
1109.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 18. 1/4.

52 m2

2+0

összkomfortos

1110.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 18. 4/13 .

52 m2

2+0

összkomfortos

1111.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 18. 4/16.

52 m2

2+0

összkomfortos

1112.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 1/02.

125 m2

4+0

összkomfortos

1113.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/01.

78 m2

3+0

összkomfortos

1114.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/03.

108 m2

2+0

összkomfortos

1115.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/05 .

76 m2

2+0

összkomfortos

1116.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/06 .

68 m2

2+0

összkomfortos

1117.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/07 .

61 m2

1+1

összkomfortos

1118.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/08 .

57 m2

2+0

összkomfortos

1119.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/09 .

57 m2

1+0

összkomfortos

1120.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/10.

66 m2

2+0

összkomfortos

1121.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/11.

59 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/13 .
1123. 4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/15 .

74m2

2+0

összkomfortos

74m2

2+0

összkomfortos

1122.

1124.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/16.

80m2

2+0

összkomfortos

1125.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

1126.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/18.

33 m2

1+0

összkomfortos

1127.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/1.

38 m2

1+0

szükséglakás

1128.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/2.

44m2

1+0

félkomfortos

1129.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/3 .

67 m2

2+0

komfortos

1130.

komfortos

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/4.

100 m2

3+0

1131.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/5.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1132.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/6.

37 m2

1+0

komfort nélküli

1133.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 27 . 4/28.

47 m2

2+0

összkomfortos

1134.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 34. fsz/2.

62 m2

2+0

komfort nélküli

1135.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 34. fsz/3 .

31 m2

1+0

félkomfortos

1136.

4400 Nyíregyháza Sarló u. 1. fsz/2.

41 m2

1+1

összkomfortos

1137.

4400 Nyíregyháza Sarló u. 11. 4/15 .

54 m2

2+0

összkomfortos

1138.

4400 Nyíregyháza Schmidt M. u. 4. 2/2.

66 m2

2+1

komfortos

1139.

4400 Nyíregyháza Simai út 05 .

55 m2

1+0

komfort nélküli

1140.

4400 Nyíregyháza Simai út 30.

58 m2

2+0

komfortos

1141.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 6/16.

56 m2

2+0

összkomfortos

1142.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 9/26 .

60 m2

2+0

összkomfortos

1143.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 9/27 .

74m2

3+0

összkomfortos

1144.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 6/23 .

39 m2

1+1

összkomfortos

1145.

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 6/24.

54 m2

1146.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 8/30.

39 m2

1+1

összkomfortos

1147.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 9/33.

54 m2

2+0

összkomfortos

1148.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 6. 4/17.

50m2

1+1

összkomfortos

1149.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 7. /C 4/9.

57 m2

2+0

összkomfortos

1150.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. 3/12 .

51 m2

1+2

összkomfortos

1151.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. 4/14.

43 m2

1+1

összkomfortos

1152.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. fsz/1.

44 m2

1+1

összkomfortos

1153.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 28 . 3/13.

43 m2

l+l

összkomfortos
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1154.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 28. 4/18.

51 m2

1+2

összkomfortos

1155.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 28. 4/19.

43 m2

1+1

összkomfortos

1156.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 42. 4/12.

57 m2

2+1

összkomfortos

1157.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 44. 3/7 .

54 m2

2+0

összkomfortos

1158.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 46. 4/13.

57 m2

2+1

összkomfortos

1159.

4400 Nyíregyháza Szabó L. u. 19.

25 m2

1+0

komfort nélküli

1160.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1161.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 2/8.

49 m2

2+0

összkomfortos

1162.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 3/11.

49 m2

2+0

összkomfortos

1163.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 4/13 .

53 m2

2+0

összkomfortos

1164.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. fsz/3 .

53 m2

2+0

összkomfortos

1165.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

1166.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 1/5.

49 m2

2+0

összkomfortos

1167.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 4/14.

49 m2

2+0

összkomfortos

1168.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. fsz/1.

53 m2

2+0

összkomfortos

1169.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 1/5.

49 m2

2+0

összkomfortos

1170.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1171.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 2/9.

53 m2

2+0

összkomfortos

1172.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 3/11.

49 m2

2+0

összkomfortos

1173.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 17. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

1174.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 17. 4/15 .

65 m2

2+1

összkomfortos

1175.

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Szalag u. 19. 4/14.

53 m2

1176.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

1177.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 1/5.

53 m2

1+2

összkomfortos

1178.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1179.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 4/14.

53 m2

1+2

összkomfortos

1180.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 4/15.

65 m2

2+1

összkomfortos

1181.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. 2/7.

65 m2

2+1

összkomfortos

1182.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. 2/8.

53 m2

1+2

összkomfortos

1183.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. 4/13.

65 m2

2+1

összkomfortos

1184.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

1185.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. fsz/2.

31 m2

1+0

összkomfortos

1186.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1187.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

1188.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 3/12 .

53 m2

2+0

összkomfortos

1189.

4400 Nyíregyháza Szántó K. J. u. 5. 4/18.

73 m2

2+1

összkomfortos

1190.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 1/10.

84 m2

2+1

összkomfortos

1191.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 1/11.

41 m2

1+1

összkomfortos

1192.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02. 3/6.

39 m2

1+1

összkomfortos

1193.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 4/5.

34 m2

1+0

összkomfortos

1194.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 04. 3/4.

62 m2

2+1

összkomfortos

1195.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 111. 4/15 .

79 m2

3+1

összkomfortos

1196.

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 70. 3/3.

54 m2

2+0

összkomfortos

1197.

4400 Nylregyhaza Szechenyi 1. u. 09. fsz/5.

3S m2

1+0

összkomfortos

1198.

4400 Nyíregyháza Széchenyi 1. u. 20. fsz/5.

48 m2

1+1

komfortos
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1199.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 1/3.

31 m2

1+0

komfortos

1200.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 2/2.

31 m2

1+0

komfortos

1201.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 2/3.

31 m2

1+0

komfortos

1202.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. fsz/l.

31 m2

1+0

komfortos

1203.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. fsz/3 .

31 m2

1+0

komfortos

1204.

4400 Nyíregyháza Szőlő u. 7/C fsz/l.

40 m2

1+0

komfort nélküli

1205.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 1/7.

87 m2

2+1

komfortos

1206.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03 . 2/6.

60 m2

2+0

összkomfortos

1207.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 3/1.

79 m2

2+1

összkomfortos

1208.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 4/3 .

24 m2

1+0

komfortos

50 m2

1+0

komfortos

48 m2

2+0

komfort nélküli

64 m2

2+0

komfortos

73 m2

2+0

komfortos

76 m2

2+0

komfortos

1209. 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 10. fsz/l.
1210. 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 22. fsz/2 .
1211. 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 22. fsz/7.
1212. 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/3 .
1213.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/4.

1214.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/5 .

51 m2

2+0

komfortos

1215.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/1.

53 m2

2+0

komfort nélküli

1216.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/2.

46 m2

1+1

komfort nélküli

1217.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/4.

53 m2

2+0

komfortos

1218.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 58. fsz/l.

62 m2

2+0

komfort nélküli

1219.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 65. 3/12 .

54 m2

2+0

komfortos

1220. 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 65. 4/14.

47 m2

1+1

komfortos

1221.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 69. 4/15.

54 m2

2+0

komfortos

1222.

komfortos

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 04. fsz/l.

33 m2

1+0

1223.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 06. 1/6.

37 m2

1+0

komfortos

1224.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 06. fsz/l.

33 m2

1+0

összkomfortos

1225.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 12. 1/8.

33 m2

1+0

komfortos

1226.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 02.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1227.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 04.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1228.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 06.

60m2

2+0

komfortos

1229.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1230.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 10.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1231.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 12.

59 m2

2+1

komfortos

1232.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 14.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1233.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 16.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1234.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/101.

16 m2

1+0

összkomfortos

1235.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/102.

15 m2

1+0

összkomfortos

1236.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/103.

15 m2

1+0

összkomfortos

1237.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/104.

15 m2

1+0

összkomfortos

1238.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/105.

15 m2

1+0

összkomfortos

1239.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/106.

45 m2

3+0

összkomfortos

1240.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/107.

15 m2

1+0

összkomfortos

1241.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/108.

15 m2

1+0

összkomfortos

1242.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/109.

30m2

2+0

összkomfortos

1243.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/110.

15 m2

1+0

összkomfortos
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1244. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/111.

15 m2

1+0

összkomfortos

1245.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/112.

30m2

1+0

összkomfortos

1246.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/201.

15 m2

1+0

összkomfortos

1247.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/202.

15 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/203.
1249. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/204.
1250. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/205.
1251. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/206.

30 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

2+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

1248.

1252. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/207.
1253. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/208.
1254. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/209.
1255. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/210.
1256. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/211.
1257. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/212.
1258. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/213.
1259.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/214.
1260. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/215.
1261. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/216.
1262. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/217.

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

1+0

összkomfortos

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

2+0

összkomfortos

1263.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/218.

30 m2

2+0

összkomfortos

1264.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/219.

15 m2

1+0

összkomfortos

1265.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/220.

15 m2

1+0

összkomfortos

1266.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/221.

23 m2

1+0

összkomfortos

1267.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 32. 1/1.

55 m2

2+0

komfortos

1268.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 1/5.

36 m2

1+0

komfortos

1269.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 2/11.

43 m2

1+0

komfortos

1270.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 2/12.

37 m2

1+0

komfortos

1271.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 35. 2/9 .

35 m2

1+0

komfortos

1272.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 36. 1/7.

43 m2

1+1

komfortos

1273.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 36. 3/16.

37 m2

1+0

komfortos

1274.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. 2/11.

47 m2

1+1

komfortos

1275.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. 2/12.

35 m2

1+0

komfortos

1276.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. fsz/3 .

35 m2

1+0

komfortos

1277.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 39. 2/12.

35 m2

1+0

komfortos

1278.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 39 . 3/14.

64m2

1+2

összkomfortos

1279.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 42 . fsz/1.

50m2

2+0

komfortos

1280.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 44. 2/5.

50m2

2+0

komfortos

1281.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 1/12.

54m2

2+0

összkomfortos

1282.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 10/84.

54m2

2+0

összkomfortos

1283.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 10/87.

54 m2

2+0

összkomfortos

1284.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 2/19.

54 m2

2+0

összkomfortos

1285.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 2/20.

54 m2

2+0

összkomfortos

1286. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56 . 2/22.

51 m2

2+0

összkomfortos

12B7. 4400 Nylregyháza Toldi u. 56 . 3/26.

51 m2

2+0

összkomfortos

1288. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 3/29.

51 m2

2+0

összkomfortos
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1289.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 4/38.

51 m2

2+0

összkomfortos

1290.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 5/41.

51 m2

2+0

összkomfortos

1291.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 6/48.

54 m2

2+0

összkomfortos

1292. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 8/67.
1293. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 8/69.
1294. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 9/73.

54 m2

2+0

összkomfortos

51 m2

2+0

összkomfortos

51 m2

2+0

összkomfortos

1295.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 58. 10/84.

54 m2

2+0

összkomfortos

1296.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 1/09.

51 m2

2+0

összkomfortos

1297.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . 1/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

1298.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . 1/14.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1299.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . 2/17.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1300.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 2/18.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1301.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 3/24.

S4m2

2+0

összkomfortos

1302.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . 4/32.

S4m2

2+0

összkomfortos

1303.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 4/38.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1304.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . S/40.

S4m2

2+0

összkomfortos

2+0

összkomfortos

130S.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. S/42.

51 m2

1306.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 6/49.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1307.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 6/SS.

S4m2

2+0

összkomfortos

1308.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 7/S6.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1309.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 7/63.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1310.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 8/6S .

Sl m2

2+0

összkomfortos

1311.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 9/72 .

S4 m2

2+0

összkomfortos

1312.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 9/77.

51 m2

2+0

összkomfortos

1313.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. fsz/3 .

Sl m2

2+0

összkomfortos

1314.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. fsz/S.

S4 m2

2+0

összkomfortos

131S.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 10/84.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1316.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 2/22.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1317.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/27.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1318.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/29.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1319.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/3 1.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1320.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. S/44.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1321.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. S/47.

S4 m2

2+0

összkomfortos

1322.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 7/62.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1323.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 7/63.

S4m2

2+0

összkomfortos

1324.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 8/70.

Sl m2

2+0

összkomfortos

132S.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 9/72.

S4m2

2+0

összkomfortos

1326.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 9/73.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1327. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/2.
1328. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/6.
1329. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/7.
1330. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 6S. 6/S4.

S4 m2

2+0

összkomfortos

S4 m2

2+0

összkomfortos

Sl m2

2+0

összkomfortos

SS m2

2+0

összkomfortos

1331.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 68. 8/ 64.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1332.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 68. fsz/2 .

54 m2

2+0

összkomfortos

1333.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 69. fsz/6.

S4 m2

2+0

összkomfortos
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1334.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 85 . 3/3 .

53 m2

2+0

komfortos

1335.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 85. 4/3.

54m2

2+0

komfortos

1336.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 85 . fsz/2.

36 m2

1+0

komfortos

1337.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87 . 3/1.

54 m2

2+0

komfortos

1338.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87 . 4/2 .

49 m2

2+0

komfortos

1339.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87 . 4/3 .

54 m2

2+0

komfortos

1340.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 91 . fsz/2.

36 m2

1+0

komfortos

1341.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 05. /C 4/1.

56 m2

2+0

összkomfortos

1342.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 09. /A 3/3.

56 m2

2+0

összkomfortos

1343.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/07.

64 m2

1+2

összkomfortos

1344.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/08.

50 m2

1+1

összkomfortos

1345.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/09.

49 m2

1+1

összkomfortos

1346.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/10.

49 m2

1+1

összkomfortos

1347.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/11.

50 m2

1+1

összkomfortos

1348.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 1/ 12.

45 m2

1+1

összkomfortos

1349.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/13.

50 m2

1+1

összkomfortos

1350.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/14.

62 m2

1+2

összkomfortos

1351.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/15 .

50m2

1+1

összkomfortos

1352.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/16.

49 m2

1+1

összkomfortos

1353.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/17 .

49 m2

1+1

összkomfortos

1354.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/18.

50m2

1+1

összkomfortos

1355.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/19 .

45 m2

1+1

összkomfortos

1356.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/20.

50m2

1+1

összkomfortos

1357.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/1 .

62 m2

1+2

összkomfortos

1358.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/2 .

49 m2

1+1

összkomfortos

1359.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/3 .

48 m2

1+1

összkomfortos

1360.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. fsz/4.

48 m2

1+1

összkomfortos

1361.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. fsz/5 .

49 m2

1+1

összkomfortos

1362.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/6.

62 m2

1+2

összkomfortos

1363.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 17. 2/11.

52 m2

2+0

komfortos

1364.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 17. fsz/1.

27 m2

1+0

komfortos

1365.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/4.

56 m2

2+0

összkomfortos

1366.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/5.

50m2

2+0

összkomfortos

1367. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/6.

56 m2

2+0

összkomfortos

1368. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 4/ 15.

56 m2

2+0

összkomfortos

1369.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. fsz/2 .

56 m2

2+0

összkomfortos

1370.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. 2/8.

50 m2

2+0

összkomfortos

1371.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. 4/15.
1372. 4400 Nyíregyhá za Törzs u. 26. fsz/2.

56 m2

2+0

összkomfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

1373.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26 . fsz/3 .

56 m2

2+0

összkomfortos

1374. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 32 . 4/13.

55 m2

2+0

összkomfortos

1375. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 38. 1/6.
1376. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 50. 3/10.

55 m2

2+0

összkomfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

1377. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 50. 4/ 14.

52 m2

2+0

összkomfortos

1378. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 52. 1/4.

56 m2

2+0

összkomfortos
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1379.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S2. 4/13.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1380.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S2. 4/lS.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1381.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S4. 2/9 .

S6 m2

2+0

összkomfortos

1382.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S4. 3/10.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1383.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S4. 4/13.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1384.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S4. fsz/3 .

S6 m2

2+0

összkomfortos

138S.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S6. 1/S.

S2 m2

2+0

összkomfortos

1386.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S6. 3/12.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1387.

4400 Nyíregyháza Törzs u. S6. fsz/1.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1388.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 94. 3/12.

SS m2

2+0

összkomfortos

1389.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 100. 1/4.

SS m2

2+0

összkomfortos

1390.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 104. 1/6.

SS m2

2+0

összkomfortos

1391.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 01.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1392.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 03 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1393.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. OS .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1394.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 06 .

70m2

2+0

komfort nélküli

139S.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 07 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1396.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 08.

90m2

3+1

komfort nélküli

1397.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 09 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1398.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 10.

S3 m2

1+0

komfort nélküli

1399.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 11.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1400.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 13.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1401.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. lS.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1402.

4400 Nyíregyháza Tüzér u, 17.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1403.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 19.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1404.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 21.

32 m2

1+0

komfort nélküli

140S.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 23.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1406.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 2S .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1407.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 27.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1408.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 29.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1409.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 31.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1410.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/16.

21 m2

1+0

összkomfortos

1411.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/17.

21 m2

1+0

összkomfortos

1412.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/18.

23 m2

1+0

összkomfortos

1413.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/19.

23 m2

1+0

összkomfortos

1414.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/20.

23 m2

1+0

összkomfortos

141S.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/21.

23 m2

1+0

összkomfortos

1416.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/22.

23 m2

1+0

összkomfortos

1417.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/23.

23 m2

1+0

összkomfortos

1418.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/24.

23 m2

1+0

összkomfortos

1419.

4400 Nyíregyhá za Ungvár stny. 1. 1/2S.

23 m2

1+0

összkomfortos

1420.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/26.

23 m2

1+0

összkomfortos

1421.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/27.

23 m2

1+0

összkomfortos

1422.

4400 Nyfregyhaza Ungvar stny. 1. 1/2S.

23 m2

1+0

Összkomfortos

1423 . 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/29.

23 m2

1+0

összkomfortos
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1424.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/30.

21 m2

1+0

összkomfortos

1425.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/31.

21 m2

1+0

összkomfortos

1426.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/160.

21 m2

1+0

összkomfortos

1427.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/161.

21 m2

1+0

összkomfortos

1428. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/162.

23 m2

1+0

összkomfortos

1429. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/163.

23 m2

1+0

összkomfortos

1430.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/164.

23 m2

1+0

összkomfortos

1431.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/165.

23 m2

1+0

összkomfortos

1432.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/166.

23 m2

1+0

összkomfortos

1433.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/167.

23 m2

1+0

összkomfortos

1434.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/168.

23 m2

1+0

összkomfortos

1435. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/169.

23 m2

1+0

összkomfortos

1436.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/170.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/ 171.
1438. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/172.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1437.
1439.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/173.

23 m2

1+0

összkomfortos

1440.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/174.

21 m2

l +O

összkomfortos

1441.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/175.

21 m2

1+0

összkomfortos

1442.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/176.

21 m2

1+0

összkomfortos

1443.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/177.

21 m2

l +O

összkomfortos

1444.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/178.

23 m2

1+0

összkomfortos

1445. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/179.

23 m2

1+0

összkomfortos

1446.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/180.

23 m2

1+0

összkomfortos

1447.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/181.

23 m2

1+0

összkomfortos

1448.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/182.

23 m2

1+0

összkomfortos

1449.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/183.

23 m2

1+0

összkomfortos

1450.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/184.

23 m2

1+0

összkomfortos

1451.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/185.

23 m2

1+0

összkomfortos

1452.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/186.

23 m2

1+0

összkomfortos

1453.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/187.

23 m2

1+0

összkomfortos

1454.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/188.

23 m2

1+0

összkomfortos

1455.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/189.

23 m2

1+0

összkomfortos

1456.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/190.

42 m2

1+1

összkomfortos

1457.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/32.

21 m2

1+0

összkomfortos

1458.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/ 33.

21 m2

1+0

összkomfortos

1459.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/34.

23 m2

1+0

összkomfortos

1460.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/35.

23 m2

1+0

összkomfortos

1461.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/36.

23 m2

1+0

összkomfortos

1462.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/37.

23 m2

1+0

összkomfortos

1463.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/38.

23 m2

1+0

összkomfortos

1464.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/39.

23 m2

1+0

összkomfortos

1465.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/40.

23 m2

1+0

összkomfortos

1466.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/ 41.

23 m2

1+0

összkomfortos

1467.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1.

2/42.

23 m2

1+0

összkomfortos

1468.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/43.

23 m2

1+0

összkomfortos
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1469.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/44.

23 m2

1+0

összkomfortos

1470.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/45.

23 m2

1+0

összkomfortos

1471.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/46.

21 m2

1+0

összkomfortos

1472.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/47 .

21 m2

1+0

összkomfortos

1473.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/48.

21 m2

1+0

összkomfortos

1474.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/49.

21 m2

1+0

összkomfortos

1475.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/50.

23 m2

1+0

összkomfortos

1476.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/51.

23 m2

1+0

összkomfortos

1477.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/52 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1478.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/53 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1479.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/54.

23 m2

1+0

összkomfortos

1480.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/55 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1481.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/56.

23 m2

1+0

összkomfortos

1482.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/57.

23 m2

1+0

összkomfortos

1483.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/58.

23 m2

1+0

összkomfortos

1484. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/59.

23 m2

1+0

összkomfortos

1485.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/60.

23 m2

1+0

összkomfortos

1486.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/61.

23 m2

1+0

összkomfortos

1487.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/62.

21 m2

1+0

összkomfortos

1488.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/63.

21 m2

1+0

összkomfortos

1489.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/64.

21 m2

1+0

összkomfortos

1490.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/65.

21 m2

1+0

összkomfortos

1491.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/66.

23 m2

1+0

összkomfortos

1492.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/67.

23 m2

1+0

összkomfortos

1493.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/68.

23 m2

1+0

összkomfortos

1494.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/69.

23 m2

1+0

összkomfortos

1495.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/70.

23 m2

1+0

összkomfortos

1496.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/71.

23 m2

1+0

összkomfortos

1497.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/72.

23 m2

1+0

összkomfortos

1498.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/73.

23 m2

1+0

összkomfortos

1499.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/74.

23 m2

1+0

összkomfortos

1500.
1501.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/75.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/76.

23 m2

1+0

összkomfortos

1502.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/77.

23 m2

1+0

összkomfortos

1503.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/78.

21 m2

1+0

összkomfortos

1504.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/79.

21 m2

1+0

összkomfortos

1505.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/80.

21 m2

1+0

összkomfortos

1506.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/81.

21 m2

1+0

összkomfortos

1507.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/82 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1508.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/83.

23 m2

1+0

összkomfortos

1509.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/84.

23 m2

1+0

összkomfortos

1510.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/85.

23 m2

1+0

összkomfortos

1511.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/86.

23 m2

1+0

összkomfortos

1512.

4400 Nyfregyhaza Ungvar stny. 1. S/S7.

23 m2

1+0

Összkomfortos

1513.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/88.

23 m2

1+0

összkomfortos
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1514. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/89.

23 m2

1+0

összkomfortos

1515. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/90.
1516. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/91.
1517. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/92.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1518. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/93 .
1519. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/94.

23 m2

1+0

összkomfortos

21 m2

1+0

összkomfortos

1520.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/95.

21 m2

1+0

összkomfortos

1521.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/96.

21 m2

1+0

összkomfortos

1522.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/97.

21 m2

1+0

összkomfortos

1523.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/98.

23 m2

1+0

összkomfortos

1524.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/99.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1525.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/100.

1526.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/101.

23 m2

1+0

összkomfortos

1527.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/102.

23 m2

1+0

összkomfortos

1528.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/103 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1529.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/104.

23 m2

1+0

összkomfortos

1530. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/105.

23 m2

1+0

összkomfortos

1531.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/106 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1532.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/107 .

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/108.
1534. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/109 .
1535. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/110.
1536. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/111.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

21 m2

1+0

összkomfortos

21 m2

1+0

összkomfortos

1537.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/112 .

21 m2

1+0

összkomfortos

1538. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/113.
1539. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/114.

21 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1540. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/115.
1541. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/116.
1542. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/117.
1543. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/118.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1544. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/119.
1545. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/120.
1546. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/121.
1547. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/122.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1548. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/123 .
1549. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/124.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1550.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/125.

23 m2

1+0

összkomfortos

1551.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/126.

21 m2

1+0

összkomfortos

1552.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/127.

21 m2

1+0

összkomfortos

1553.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/128.

21 m2

1+0

összkomfortos

1554.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/129.

21 m2

1+0

összkomfortos

1555.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/130.

23 m2

1+0

összkomfortos

1556.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/131.

23 m2

1+0

összkomfortos

1557.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/132.

23 m2

1+0

összkomfortos

1558.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/133.

23 m2

1+0

összkomfortos

1533.
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1559. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/134.

23 m2

1+0

összkomfortos

1560. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/135.
1561. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/136.
1562. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/137.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1563. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/138.

23 m2

1+0

összkomfortos

1564. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/139.

23 m2

1+0

összkomfortos

1565.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/140.

23 m2

1+0

összkomfortos

1566.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/141.

23 m2

1+0

összkomfortos

1567. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/142.
1568. 4400 Nyíregyháza Ungvár st ny. 1. 8/143.

21 m2

1+0

összkomfortos

21 m2

1+0

összkomfortos

1569. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/144.
1570. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/145.

21 m2

1+0

összkomfortos

21 m2

1+0

összkomfortos

1571.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/146.

23 m2

1+0

összkomfortos

1572. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/147.
1573. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/ 148.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1574. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/149.
1575. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/150.
1576. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/151.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1577.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/152 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1578.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/153 .

23 m2

1+0

összkomfortos

1579.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/154.

23 m2

1+0

összkomfortos

1580.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/155.

23 m2

1+0

összkomfortos

1581.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/ 156.

23 m2

1+0

összkomfortos

1582.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/157.

23 m2

1+0

összkomfortos

1583.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/ 158.

21 m2

1+0

összkomfortos

1584.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/ 159.

21 m2

1+0

összkomfortos

1585.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/01.

21 m2

1+0

összkomfortos

1586.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/02 .

21 m2

1+0

összkomfortos

1587.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/ 03.

23 m2

1+0

összkomfortos

1588.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/04.

23 m2

1+0

összkomfortos

1589.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/05.

23 m2

1+0

összkomfortos

1590.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/06.

23 m2

1+0

összkomfortos

1591.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/07.

23 m2

1+0

összkomfortos

1592.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/08.

23 m2

1+0

összkomfortos

1593.

4400 Nyíregyhá za Ungvár stny. 1. fsz/09.

23 m2

1+0

összkomfortos

1594.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/10.

23 m2

1+0

összkomfortos

1595.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/11.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/12 .
1597. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/13 .

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1598.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/14.

23 m2

1+0

összkomfortos

1599. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/15 .

42 m2

2+0

összkomfortos

1600. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 11. 10/40.

55 m2

1+2

összkomfortos

1601.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2. 1/11.

64 m2

2+1

összkomfortos

1602.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 6. 10/ 63.

53 m2

1+2

összkomfortos

1603.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23 . 4/10.

55 m2

1+2

összkomfortos

1596.
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1604.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 5/14.

47 m2

1+1

összkomfortos

1605.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23 . 6/18 .

62 m2

3+0

összkomfortos

1606.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 7/21.

62 m2

3+0

összkomfortos

1607.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 25. 2/4.

47 m2

1+1

összkomfortos

1608.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 25. 7/20.

62 m2

3+0

összkomfortos

1609.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 25. 8/21.

SS m2

1+2

összkomfortos

1610.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 25. 9/24.

55 m2

1+2

összkomfortos

1611.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 1/1.

55 m2

1+2

összkomfortos

1612.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 7/19.

55 m2

1+2

összkomfortos

1613.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 8/22.

55 m2

1+2

összkomfortos

1614.

4400 Nyíregyháza Vasgyár u. 7. 1/4.

50 m2

2+0

komfortos

1615.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 17. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

1616.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 23 . 2/7.

65 m2

2+1

összkomfortos

1617.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 23. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

1618.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 29 . 3/12.

65 m2

2+1

összkomfortos

1619.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 29. fsz/l.

53 m2

2+0

összkomfortos

1620.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 35. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

1621.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 35. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

1622.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 35. 3/12 .

65 m2

2+1

összkomfortos

1623.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 35. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

1624.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 35. fsz/3.

65 m2

2+1

összkomfortos

1625.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. S. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

1626.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 60. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

1627.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 68. 1/13.

21 m2

1+0

komfortos

1628.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73 . 10/1.

25 m2

l+O

összkom1ortos

1629.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. 7/26.

53 m2

1+1

összkomfortos

1630.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. 8/30.

53 m2

1+1

összkomfortos

1631.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. fsz/2.

47 m2

1+1

összkomfortos

1632.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 3/11.

43 m2

1+1

összkomfortos

1633.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 4/16.

43 m2

1+1

összkomfortos

1634.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 4/18.

43 m2

1+1

összkomfortos

1635.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. fsz/2.

43 m2

1+1

összkomfortos

1636.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 81. 4/14.

43 m2

1+1

összkomfortos

1637.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 81 . fsz/1.

38 m2

1+0

összkomfortos

1638.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83 . 1/3.

43 m2

1+1

összkomfortos

1639.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83 . 1/5.

51 m2

1+2

összkomfortos

1640.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83. 4/16.

43 m2

1+1

összkomfortos

1641.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 19. fsz/l.

28 m2

1+0

összkomfortos

1642.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 23. 3/6.

46 m2

1+0

összkomfortos

1643.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 23. 4/9.

78 m2

3+0

összkomfortos

1644.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 3. 2/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

1645.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 3. 4/7.

54 m2

1+2

összkomfortos

1646.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. S. 1/2.

56 m2

2+0

összkomfortos

1647. 4400 Nyíregyhaza Vay Á. Krt. 5. 2/5.

G2 m2

2+1

Összkomfortos

1648.

70 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. S. 3/7.
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1649.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 7. 2/5 .

62 m2

2+1

összkomfortos

1650.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. 5. 1/6.

26 m2

1+0

komfortos

1651.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. 5. 3/12.

26 m2

1+0

összkomfortos

1652.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. 5. 3/13.

26 m2

1+0

komfortos

1653.

4400 Nyíregyháza Venyige u. 18. fsz/1.

50 m2

1+0

komfort nélküli

1654.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/1.

61 m2

1+2

komfortos

1655.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/2.

69 m2

3+0

félkomfortos

1656.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/3.

58 m2

2+0

komfortos

1657.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/4.

36 m2

1+0

félkomfortos

1658.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/1.

41 m2

1+1

komfortos

1659.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/2.

65 m2

3+0

komfortos

1660.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/3.

54m2

2+0

komfortos

1661.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/4.

39 m2

1+0

komfortos

1662.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

1663.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/02.

34 m2

1+0

félkomfortos

1664.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1665.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/04.

41 m2

1+0

komfortos

1666.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

1667.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1668.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1669.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos

1670.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/09.

34 m2

1+0

félkomfortos

1671.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1672.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/11.

42 m2

1+0

félkomfortos

1673.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/12 .

35 m2

1+0

félkomfortos

1674.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/13 .

41 m2

1+0

félkomfortos

1675.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/14.

42 m2

1+0

félkomfortos

1676.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/15 .

42 m2

1+0

félkomfortos

1677.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/16.

42 m2

1+0

komfortos

1678.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1679.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/02.

35 m2

1+0

komfortos

1680.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/03.

42 m2

1+0

komfortos

1681.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/04.

41 m2

1+0

komfortos

1682.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/05.

41 m2

1+0

komfortos

1683.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1684.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/07.

39 m2

1+0

komfortos

1685.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/08.

55 m2

2+0

félkomfortos

1686.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/09.

35 m2

1+0

komfortos

1687.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1688.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

1689.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/12.

34 m2

1+0

félkomfortos

1690.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/13.

41 m2

1+0

komfortos

1691.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

1692.

4400 Nyíregyhaza Viola u. 12. fsz/15.

42 m2

1+0

félkomfortos

1693.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/1 6.

41 m2

1+0

komfortos
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1694.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

1695.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

1696.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

1697.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1698.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/05.

42 m2

1+0

félkomfortos

1699.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1700.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/07 .

39 m2

1+0

félkomfortos

1701.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos

1702.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/09.

35 m2

1+0

komfortos

1703.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1704.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

1705. 4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/12.
1706. 4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/13.
1707. 4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/14.
1708. 4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/15.

35 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

félkomfortos

42 m2

1+0

komfortos

1709.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/16 .

41 m2

1+0

félkomfortos

1710.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/01.

37 m2

1+0

komfortos

1711.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/02.

37 m2

1+0

komfortos

1712.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/03.

37 m2

1+0

félkomfortos

1713.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/04.

38 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/05.
1715. 4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/06.
1716. 4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/07.
1717. 4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/08.

37 m2

1+0

félkomfortos

37 m2

1+0

félkomfortos

1714.

1718. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/01.
1719. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/02 .
1720. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/03.
1721. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/04.

40 m2

1+0

komfortos

40m2

1+0

félkomfortos

35 m2

1+0

félkomfortos

35 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

félkomfortos

2+0

félkomfortos

1722.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/05.

49 m2

1723.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/06.

49 m2

2+0

komfortos

1724.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/07.

51 m2

2+0

összkomfortos

1725.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/08.

51 m2

2+0

összkomfortos

1726.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/09.

40 m2

1+0

összkomfortos

1727.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/10.

62 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/11.
1729. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/12.
1730. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/13.

40 m2

1+0

összkomfortos

40 m2

1+0

összkomfortos

40 m2

1+0

összkomfortos

1731.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

1732.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/15 .

51 m2

2+0

összkomfortos

32 m2

1+0

félkomfortos

64m2

2+0

komfortos

1728.

1733. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/1.
1734. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/2.
1735. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/3.
1736. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/4.

58 m2

2+0

félkomfortos

49 m2

1+0

félkomfortos

1737. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/5.

47 m2

1+0

félkomfortos

1738.

59 m2

2+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/6.
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1739.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/7.

65 m2

2+0

1740.

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/8.

31 m2

1+0

komfortos

1741.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/9.

39 m2

1+0

félkomfortos

1742.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/1.

30 m2

1+0

félkomfortos

1743.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/2.

64 m2

2+0

félkomfortos

1744.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/3.

57 m2

2+0

komfortos

1745.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/4.

46 m2

1+0

félkomfortos

1746.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/5.

47 m2

l+O

komfortos

1747.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/6.

57 m2

2+0

félkomfortos

1748.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/7.

64 m2

2+0

félkomfortos

1749.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/8.

30 m2

1+0

komfortos

1750.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/9.

44 m2

1+0

félkomfortos

1751.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1752.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/02 .

35 m2

1+0

félkomfortos

1753.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1754.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1755.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/05.

41 m2

l+O

komfortos

1756.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/06.

42 m2

1+0

komfortos

1757.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1758.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/08.

56 m2

2+0

komfortos

1759.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/09.

34 m2

1+0

komfortos

1760.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/10.

39 m2

1+0

félkomfortos

1761.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/11.

41 m2

1+0

komfortos

1762.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/12.

35 m2

l+O

félkomfortos

1763.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/13.

41 m2

1+0

komfortos

1764.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

1765.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/15.

43 m2

1+0

komfortos

1766.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/16.

41 m2

1+0

félkomfortos

1767.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/1.

31 m2

1+0

komfortos

1768.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/2.

65 m2

2+0

komfortos

1769.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/3.

58 m2

2+0

komfortos

1770.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/4.

49 m2

1+0

komfortos

1771.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/5.

48 m2

1+0

komfortos

1772.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/6.

57 m2

2+0

komfortos

1773.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/7.

65 m2

2+0

komfortos

1774.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/8.

31 m2

1+0

komfortos

1775.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/9.

43 m2

1+1

komfortos

1776.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/01.

31 m2

1+0

komfortos

1777.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/02.

65 m2

2+0

komfortos

1778.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/03.

57 m2

2+0

komfortos

1779.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/04.

47 m2

1+0

komfortos

1780.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/05.

46 m2

1+0

komfortos

1781.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/06.

57 m2

2+0

komfortos

1722.

4400 Nyfregyháza Viola u. 5. f sz/07.

65 m2

2+0

komfortos

1783.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/08.

31 m2

1+0

komfortos
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1784.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/09.

44 m2

1+0

komfortos

1785.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1786.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/02.

35 m2

1+0

komfortos

1787.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1788.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/04.

42 m2

1+0

komfortos

1789.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

1790.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/06.

41 m2

1+0

komfortos

1791.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1792.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/08.

55 m2

2+0

félkomfortos

1793.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/09 .

37 m2

1+0

félkomfortos

1794.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1795.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

1796.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/12 .

35 m2

1+0

félkomfortos

1797.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/13 .

42 m2

1+0

félkomfortos

1798.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/14.

41 m2

1+0

komfortos

1799.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/15 .

42 m2

1+0

komfortos

1800.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/16 .

42 m2

1+0

komfortos

1801.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1802.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/02 .

35 m2

1+0

félkomfortos

1803.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

1804.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1805.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/05.

41 m2

1+0

komfortos

1806.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1807.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/07.

40 m2

1+0

félkomfortos

1808.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/09.
1810. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/10.
1811. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/11.
1812. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/12.

35 m2

1+0

félkomfortos

40 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

komfortos

35 m2

1+0

félkomfortos

41 m2

1+0

félkomfortos

39 m2

1+0

félkomfortos

42 m2

1+0

komfortos

42 m2

1+0

félkomfortos

1809.

1813. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/13.
1814. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/14.
1815. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/15.
1816. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/16.
1817.

4400 Nyíregyháza Virág u. 86. fsz/1 .

35 m2

1+0

komfort nélküli

1818.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 1/1.

50m2

1+0

összkomfortos

1819.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 1/2.

66 m2

2+0

összkomfortos

1820.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 1/4.

64 m2

2+0

összkomfortos

1821.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 1/5.

72 m2

2+0

összkomfortos

1822.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 1/6.

35 m2

1+0

összkomfortos

1823.

4400 Nyíregyháza Zrinyi

u. 7. 2/1.

50m2

1+0

összkomfortos

1824.

4400 Nyíregyháza Zrinyi . u. 7. 2/2 .

66 m2

2+0

összkomfortos

1825.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 2/3 .

65 m2

2+0

összkomfortos

1826.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 8. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

1H27.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u.

S. 4/16.

Sj m2

2+0

Összkomfortos
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2. számú melléklet az üzemeltetési szerződés módosításához (hatályos 2018.12.20-tól)

2. számú melléklet
a.) pontja
•

Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz.

•

Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz.

•

Nyíregyháza, Luther u. 3. sz.

•

Nyíregyh áza, Jókai tér 4. sz.

•

Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4 sz.

•

Nyíregyháza, Szent István u. 1. sz . alatti 33 m2 alapterületű 4/A/24 hrsz-ú ingatlan

b.) pontja
•

Tanműhelyek :

4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 3-5.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 23.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 23/D.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 27,
4400 Nyíregyháza, Derkovits Gy. u. 110.,
4553 Apagy, hrsz.07/13., 07/18 ., 07/20.

•
•

Nyíregyháza, Hunyadi u. 21. sz .

•

Szigligeti Gyermeküdülő

8264 Szigliget, Majális domb

•
•
•
•
•

Városi Stadion

Nyíregyháza, Sóstói u. 24. sz.

Volán sporttelep

Nyíregyháza, Czuczor Gergely u. 20. sz.

Orosi sporttelep

Nyíregyháza-Oros, Fő utca

Örökösföldi labdarúgó pálya

Nyíregyháza, Törzs u. hrsz: 01884/9

Tiszavasvári úti sportpálya

Nyíregyháza, Tiszavasvári u. hrsz: 6707,6743

Nyíregyháza, Mák u. 8. sz .

23./ napirend: Előterjesztés NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási
Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc -polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné - NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta . Kérem az
elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk a határozat-tervezet elfogadását 6 igen szavazattal támogatta .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 6 igen szavazattal fogadta el a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez? Nincs jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő .
A Közgyűlés16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
229/2018.(Xll.20.) számú
határozata
a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft. -vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza:
Utasítja:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

a Gazdasági Osztály
végrehajtására.

vezetőjét

a szükséges költségvetési átcsoportosítások
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Melléklet a 229/2018. (Xll.20.) számú határozathoz

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely
létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat"
másrészről: NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.1509-060275, képviseletében : lgnéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató",
együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2018. január 25. napján Éves
Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2018.01.01. napjától 2018.12.31. napjáig terjedő
határozott időtartamra, melyet a felek 2018. május 31. napján módosítottak.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi
szöveg lép:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit Kft. részére a 2018. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének
bruttó
3.435.603
eFt,
azaz
bruttó
hárommilliárdellentételezésére
négyszázharmincötmillió-hatszázháromezer forint összegű kompenzációt irányzott elő,
mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek
ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A
szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges
finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a
Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében szá mítja ki
részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek
szerint.
Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti
bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú
mellékleteivel módosítják.
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.
6. A szerződésmódos ítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag aláírták.

megegyezőt,

Jelen szerződésmódo s ítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűléséne k jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

1. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások meghatározása
Tervezett útépítések 2018. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

Útépítés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,

Megjegyzés

hossz m
4879 m

Előirányzat

bruttó
összege

10 utca esetében
612 592 e Ft

műszaki

ellenőrzés)

Tervezett járdaépítés és felújítás 2018. évben
Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények
Műszaki

Meglévő

tartalom

járda bontása, aszfaltburkolat

építés
Új járdaépítés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,
műszaki ellenőrzés)

hossz m

Megjegyzés

3071

5 utca esetében

891

1 utca esetében

Előirányzat

bruttó
összege

221857 e Ft
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Tervezett játszótér felújítás 2018. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

Mennyiség

s db

Előirányzat

bruttó
összege

tartalom

32 690 e Ft

Kombinált játszóvár, csúszdaház

Gyepmesteri telep fejlesztés 2018. évben
Előirányzat

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

bruttó
összege

Megjegyzés
Gyepmesteri telep

156 082 e Ft

bővítése

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2018. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség

18 helyszínen
54 oszlop
113 lámpa
2383 m hálózat

Előirányzott

bruttó
összeg

Műszaki

tartalom
A korábbi években beérkezett, jogosnak
ítélt
közvilágítási
bővítési
és
rekonstrukciós igényekből a legfontosabb
fejlesztések (meglévő oszlopra történő
lámpatest felszerelés, leromlott állagú,
vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
hálózatszakaszok
létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési
feladatok) végrehajtása a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

31 742 e Ft

2. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2018. évi előirányzott kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2018. üzleti évben az
Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az
alábbi előirányzatokat biztosítja:
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1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás

e Ft

Közfogl a1koztatá s
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés
Állategészségügyi feladatok
Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Összesen:

131500
379 742
200 OOO
195 OOO
259 714
12 600
34 OOO
123 040
485 558
1614 449
3 435 603

24./ napirend: Előterjesztés az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött
helyiségbérleti szerződés meghosszabbítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc -polgármester

Meghívott: Dr. Szabó Béláné ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület
elnöke
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm dr. Szabó Béláné elnök asszonyt, aki a napirendi pont
tárgyalására érkezett. Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a
Szociá lis,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszony.
Vassné Harman Gyöngyi: (Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a napirendet megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztés he z?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés! Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.
A Közgyűlési 7 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

322

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
230/2018. {Xll.20.) számú
határozata
az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti szerződés
meghosszabbításáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
a Nyíregyháza, Vécsey köz 4. szám alatti, 6422 hrsz-ú, 290 m 2 alapterületű ingatlan
vonatkozásában az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti
szerződés 2019 . január 1. napjától 3 év határozott időtartamra történő meghosszabbításával
egyetért.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására .
Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

1.számú melléklet a 230/2018. (Xll.20.) számú határozathoz

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám:15731766-2-15, képviselő: Dr. Kovács Ferenc) mint bérbeadó
(továbbiakban: Bérbeadó), másrészről az

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. szám, adószám:
18811410-1-15, képviselő : Dr. Szabó Béláné elnök) mint bérlő (továbbiakban: Bérlő )
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2003. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
helyiségbérleti szerződés volt érvényben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában álló nyíregyházi 6422 hrsz-ú, 290 m2 alapterületű, óvoda megnevezésű
ingatlan vonatkozásában .

2./ Szerződő felek a szerződés időtartamát 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítják.
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3./ Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
A Szerződő Felek jelen helyiségbérleti szerződés módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi latkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen az elnök asszony megjelenését.

25./ napirend: Előterjesztés a közterületi térfigyelőkamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek
jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterü let-felügyelet vezető

Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelm i,
valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Köszö nöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előte rjesztéshez?
Hozzászóln i kíván-e valaki? Nincs jelzés! Ebben a projektben 9 db térfigyelő kamerát szeretnénk a
Benczúr és a Bessenyei téren elhelyezni a közbiztonság és a köztulajdon vagyonvédelem érdekében .
Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

231/2018. (Xll.20.) számú határozata
a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

A

Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta és a kamerák telepítésére az alábbi helyszíneket jelöli ki:
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kamera helye

kamera t ípusa

Benczúr tér, játszótér előtt acél oszlop

1 db fix

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop

1 db fix

Benczúr tér, Muzeum előtti oldalon
acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop

1 db fix

megfigyelt terület
játszótér és környezete
okospad és környezete
Benczúr szobor és környezete
Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület

Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
szökőkút és környezete

Színház utca irányába eső terület

A kamerarendszer kiépítéséért felelős:
Pató István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Pénzügyi teljesítésért felelős:
Pató Nagy Magdolna a Gazda sági osztály vezetője
Határidő :

2019 . január 11.

26./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta . Úgy, hogy ké rem Tormássi Géza elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő .
A Közgyűlés18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

232/ 2018. {Xll.20.) számú
ha t ár o z a ta
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Me n ed zsel ő Egység 2018. évi tevé kenységéről

A

Közgyűlés

1. a Projekt Menedzselő Egység 2018. évi

tevékenységéről

szóló beszámolót megtárgyalta

és elfogadja;
2.

a Projekt Menedzselő Egység további fenntartásával -

személyi összetételének

módosítása nélkül - egyetért;

3. a

Projekt

Menedzselő

Egység

tevékenységének

és

személyi

összetételének

Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgá latával egyetért.

Határidő:

2020. január 31-ig

27./ napirend : Előterjesztés Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, "Csomópont
fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója" című, központi költségvetés
terhére benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a
Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a
bizottsági vélemények ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármest er úr, a Pénzügyi Bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Tormássi Géza elnök úr.
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Tormássi Géza:(Városstratégia i és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az történt tisztelt Közgyűlés, hogy alig, hogy
befejeztük ezt a 2 milliárdos központi költségvetési támogatásból nagy összehangban,
koncentráltságban megvalósított komplex fejlesztési programot, melynek része volt például a
Sóstóhegyet bekötő, a Korányi körfogalomtól a Mogyoró utcáig megépített kerékpár-gyalogút. Most
itt van újra előttünk egy 1 milliárdos feladat. A kormány 1 milliárd forintot biztosított, ezt szeretnénk
további szükséges fejlesztésekre felhasználni a következő évben. Erről szól az előterjesztés. Van-e
valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Jeszenszki András képviselő úré a
szó.

Jeszenszki András: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés nagyon rövid leszek.
Nagyjából 2 évvel ezelőtt volt két vagy három alkalommal közlekedési kerekasztal itt ebben a teremben
és én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív kezdeményezés volt. Talán érdemes lenne feleleveníteni,
mert ehhez hasonló javaslatok születtek ott. Egyébként ez egy nagyon -nagyon fontos terv, ami itt
szerepel a napirendi pontok között. Hiszen olyan balesetmentes csomópont kialakítását célozza, ahol
azért nagyon veszélyes a közlekedés napjainkban. Ugye itt a Kótaji út, a Hímes utca, a Vasvári Pál utcai
csomópontról beszélek és ugye ezen a bizonyos közlekedési kerekasztalon jó néhány ilyenről
beszéltünk az érintett szakemberek és a területi egyéni képviselők segítségével. Én azt a javaslatot
szeretném tenni, hogy érdemes lenne áttekinteni a fejlesztések után azt, hogy milyen feladatok
maradtak. Hiszen arról is beszéltünk az utolsó alkalomnál, hogy amikor bizony fejlesztések
megtörténnek akkor érdemes lenne újra összegyűlni, hiszen megváltoztatja a közlekedési helyzeteket
is egy-egy ilyen fejlesztés. Mindenképpen érdemes lenne talán elgondolkodni azon, hogy a következő
évben ezt újra életre kelteni és természetesen támogatjuk ezt a napirendi javaslatot, hiszen nagyon
fontos a város közlekedése szempontjá ból. Azzal együtt természetesen, hogy folytatni kell, hiszen
ennek a csomópontnak a másik olda lán is található még veszélyes csomópont, a Sóstói út után ezt
tudjuk mindannyian . Én azt gondolom, hogy érdemes lesz tehát áttekinteni a város egészét érintően
az ilyen jellegű problémákat, kérdéseket. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ugye a közlekedési kerekasztallal többször konzultáltunk és
természetes az önkormányzati rendszerből, a képviselőktől is összeszedtük a javaslatokat,
felvetéseket. Nem is tudnám összeszámo lni, hogy hány milliárd forint kellene ahhoz, hogy meg tudjuk
valósítani. De nem állunk rosszul. Tehát ebben a ciklusban nagyon sok fontos közlekedés infrastruktúra
fejlesztés történt és történni is fog, mint például ez az 1 milliárd forintos. A pénz biztosítani és a
beruházást megvalósítani az már egy kicsit más műfaj . De természetesen erre a konzultáció is majd
aktuális lesz. Én azt gondolom a jövő év végén. Amikor a következő évi fejlesztési programunkat
lezártuk és tulajdonképpen értékeljük ezt az Eu költségvetési időszakot, önkormányzati költségvetési
időszakot és akkor lesz majd aktuá lis, ezt én magam is így gondolom, hogy ez majd jövő év végén újra
össze kell hívni. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem látok jelzést. Szavazás
következik kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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233/2018. (XII. 20.) számú
határozata
Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak,
járdáinak rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati
program elfogadásáról

A

Közgyűlés

az Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak,
járdáinak rekonstrukciója"
igénylő

című

projekt 1.000.000.000 Ft tervezett összköltségvetésű, saját erőt nem

pályázati program tartalmával és megvalósításával

e gy e t é r t.
Pató István, az előterjesztés szakmai

Felelős:

előkészítéséért felelős

kijelölt

közreműködő

munkatárs, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

r
Határidő:

folyamatos

28./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról szóló 47/2018. (111.29.) számú határozat módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta úgy,
hogy kérem dr. Adorján Gusztáv elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik! Kérem a tisztelt
hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Dr. Kovács

előterjesztéshez?
Közgyűlést,

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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234/2018.( XII. 20.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
szóló 47/2018. (Ill . 29.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés
1.

Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja.

2.

Jelen határozat melléklete a 47/2018. (111. 29.) számú határozat melléklete helyébe lép.

I

·I

JL
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés

teljesítésének
várható időpontja

1.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
azonosítószámú, "Közösen a kiútért"
című projekt keretében Bűnmegelőzés
és közbiztonság erősítésével
kapcsolatos képzési , szemléletformálási
programok és helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek
elkészítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. december

2.

Nyíregyháza, Hősök tere 3. sz. alatti
épület tetőhéjazatának cseréje a
szerkezet megerősítésével

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2018. december

2019. augusztus

3.

Nyíregyháza-Borbánya bezárt
hulladéklerakó területén környezeti
kármentesítési szolgáltatások ellátása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2021 . január

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2028. július

~yíregyháza

4.

Megyei Jogú Város
Onkormányzata közétkeztetési
feladatainak ellátása

í

0

5.

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein" c.
projekthez tartozó kivitelezési és egyéb
munkák 3 részben

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2019. június

6.

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein" c.
projekt keretében a Szélsőbokori
utcához kapcsolódó kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. Harmadik
negyedév

2018. december

7.

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyházán c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. szeptember

8.

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyházán c. projekt
keretében kivitelezési munkák- Nyulastói
csatorna rekonstrukciója 1. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. szeptember

2018. december

9.

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
"Kerékpáros létesítmény kivitelezése
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u.
és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon"

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. március

2019. február

10.

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
Bölcsődefejl~sztés Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Onkormányzatánál c. projekt
keretében kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2018. április

2018. november

~

1,

„

'
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Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása
részvételi szakasz
nélkül

2018. július

2019. április

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. szeptember

2018. december

13.

TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00001
lndiaház és Í\!1adárröpde létesítése a
Nyíregyházi Allatpark területén c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2019. január

14.

TOP-6.5.1-16-NY1 -2017-00004
Önkormányzati épületek energetikai
körszerüsíté~e Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Onkormányzatánál IV. ütem
c. projekt keretében kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2019. június

15.

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás - 1. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. június

16.

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás- II. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. június

17.

TOP-6 .7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
kivitelezési munkák végzése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2019. május

11.

TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00002
Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

12.

TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00001
Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán c. projekt keretében
kerékpáros létesítmények kivitelezése

,,

.

')

...,/ J "

18.

TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Családbarát munkába állást segítő
intézmények fejleszt~se Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatá!1ál
c. projekt keretében eszközbeszerzes

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. február

19.

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001
Nyíregyházi foglalkoztatá~i. Paktu~ c..
projekt keretében szakérto1 s~olgaltatas befektetés ösztönzés és helyi
termékfejlesztés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

201 8. december

2021 . szeptember

20.

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 MTMI
Élményközpont c. projekt keretében
kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. december

21 .

Jégkorszak interaktív állatbemutató
attrakció megvalósítása a Nyíregyházi
Állatparkban c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Tervpályázat nyílt
eljárás

2018. április

2019. június

22.

TOP 6.3.1 Barnamezös területek
rehabiltációja Tiszavasvári úti laktanyák
tekintetében c. projekt keretében
kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. szeptember

23.

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán c. projekt keret~.b~~ ~
Bujtosi városliget teljes rehab1htac1óJa

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. július

2019. április

24.

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán c. projekt keretében a
Pazonyi tér, Arany János utca
parkrekonstrukciója

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. július

2019. február

:.,:3

25.

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán c. projekt keretében
Bocskai utca 16. szám alatt szolgáltató
épület kialakítása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2019. augusztus

26.

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001
azonosítószámú, Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése és fejlesztése II. ütem című
projekthez kapcsolódó kivitelezési
munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2019. szeptember

27.

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése c.
projekt keretében kivitelezési munkák a
Kiserdők területén

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. június

2018. október

28.

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése c.
projekt keretében a Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához
kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és
színpadtechnika) szállítása és helyszíni
telepítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2018. július

29.

Területi Infrastrukturális Fejlesztések Lakóutcák fejlesztése , útfelújítás,
járdafelújítás, kerékpáros létesítmények
kivitelezése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. augusztus

30.

TOP 6.1.4-15-NY1-2016-00001 A Benes
Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megőrzése érdekében e.
projekt keretében eszközbeszerzés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. június
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31 .

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési
munkái

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

32.

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciójához kapcsolódó
színpadtechnikai eszközök szállítása és
helyszíni telepítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. október

2018. december

33.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében közösségfejlesztést célzó , az
érintett lakosság bevonását,
beilleszkedését, társadalmi integrációját
segítő programok, akciók és a tervezett
fejlesztések elfogadtatását
segítő.valamint mediációs és
antidiszkriminációs programok

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2021 . december

34.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében életvezetés és
háztartásgazdálkodás, valamint
családtervezés és gyermeknevelés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2021 . december

35.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében ösztöndíj és önkéntes
programok, képzések, munkaerőpiaci
szolgáltatások megvalósítása

elájrást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2020. december

36.

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi
Bessenyei tér és Benczúr tér Green City
elvekkel összhangban lévő
építésére/kivitelezésére

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. szeptember

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. november

2020. január
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29./ napirend: Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján
Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 5 igen és 1 tartózkodás mellett
javasolja az előterjesztés és határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság 6 igen
szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr.

Kovács

Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik! Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

előterjesztéshez?

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő .
A Közgyűlés 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Közgyűlésének

235/2018.(Xll.20.) számú
határozata
az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról

A Közgyűlés
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában 2019 . január 01-től az alábbi élelmezési nyersanyagköltségeket állapítja meg:
Forintban!
Diétás norma

Alapnorma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

370

100

470

444

120

564

- regge li

92

25

117

110

30

140

- tízórai

37

10

47

44

12

56

- ebéd

185

50

235

222

60

282

Megnevezés

Bölcsőde (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna)
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Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

56

15

71

68

18

86

796

215

1011

955

258

1213

159
61
334
60
182

43
17
90
16
49

202
78
424
76
231

191
73
401
218

52
20
108
19
59

243
93
509
91
277

675

182

857

810

219

1029

- uzsonna

1S9
334
182

43
90
49

202
424
231

191
401
218

S2
108
59

243
509
277

Oktatási intézmények
Óvoda (tízórai, ebéd,
uzsonna)

344

93

437

412

111

523

- tízórai

72

- ebéd

217
SS

19
59
lS

91
276
70

86
260
66

23
70
18

109
330
84

421

114

535

506

137

643

76
274
71

21
74
19

97
348
90

91
330
85

25
89
23

116
419
108

425

115

540

510

138

648

77
277
71

21
7S
19

98
3S2
90

92
333
8S

2S
90
23

117
423
108

277
301

75
81

352
382

333
361

90
97

423
458

759

205

964

911

246

1157

149
76
274
71
189

40
21
74
19
Sl

189
97
348
90
240

178
91
330
85
227

48
25
89
23
61

226
116
419
108
288

664

179

843

797

215

1012

Megnevezés

- uzsonna
Szociális intézmények
-

Idősek

Szociális Otthona

- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
- vacsora
- Idősek Klubja
- reggeli
- ebéd

- uzsonna
Általános iskola 1.-4.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskola 5.-8.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

72

Menza
- általános iskola
- középiskola
Diákotthon, kollégium
- általános iskola (teljeskörű)
- reggeli
- tízórai
-ebéd
- uzsonna
- vacsora
- középiskolai, szakiskolai
tanulók (teljeskörű )
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Diétás norma

Alapnorma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

1S8
301
20S
1000
244
4SS
301

43
81
SS
270
66
123
81

201
382
260
1270
310
S78
382

189
361
247
1199
291
S46
362

Sl
97
67
324
79
147
98

240
4S8
314
1523
370
693
460

Megnevezés

- reggeli
- ebéd
- vacsora
- sportkollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora

30./ napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
gazdálkodásának átmeneti szabá lyozásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó:

évi

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könywizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tu lajd onosi, a Pénzügyi, valamint a
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta, kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja
a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgá rmester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 6 igen szavazattal javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tiszte lt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr.

Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek még kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik! Kérem a tisztelt
hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Kovács

előterjesztéshez?
Közgyűlést,
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Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSNEK

28/2018. (Xll.21.}
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) - (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között
2019. január 01-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e rendelet 2-3. §-ban foglaltak szerint
járjon el.

2.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és

az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a 2018. évre eredetileg
meghatározott támogatás, illetve szolgáltatási ellenérték legfeljebb 1/12-ét lehet
folyósítani havonta.
(2) Bázisként a 2018. évi eredeti előirányzatot, a létszám vonatkozásában a 2018. december
31-éig engedélyezett létszámot kell alapul venni.
(3) Az önkormányzati fenntartású intézményeket az átmeneti időszakban is kiskincstári
rendszerben finanszírozza. A béren kívüli juttatásoknál a 2018. évre jóváhagyott cafetéria
összegének időarányos fizetését engedélyezi, valamint biztosítja a munkába járás
költségeinek jogszabály szerinti megtérítését.
(4) A civil szervezetek részére - a hatályos ellátási szerződések alapján - a 2018. évre
eredetileg meghatározott támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta.
(5) A 2019. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamatban lévő beruházások, felújítások,
mint áthúzódó kötelezettségek (ki nem egyenlített számlák} fizethetők ki. Új feladatra - a
(6) bekezdés kivételével - az üzemelést közvetlenül veszélyeztető, meghibásodás
kijavítására irányuló munkálatok miatt történhetnek kötelezettségvállalások és kifizetések.
(6} A projektek időbeli ütem szerinti végrehajtása érdekében a pályázati úton elnyert források
igénybevételére kötelezettség vállalható .
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(7) Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1) bekezdése szeri nt más fizetési kötelezettségnek minősülő,
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve
véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

3.§ (1) Átmeneti forráshiány esetén a jóváhagyott hitelkeret erejéig a folyószámlahitel igénybe
vehető .

(2) Többlet esetén az átmenetileg felszabaduló pénzeszköz betétbe helyezhető, illetve
Állampapír vásárlására felhasználható.
Közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok működését a költségvetés végleges
jóváhagyásáig legfeljebb 150.000 - 150.000 Ft-tal támogatja.

4. § (1) A

(2) A 2019. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell építeni.

S. §

Ez a rendelet 2019. január hó 01-én lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2018. december 20.
Ezt a rendeletet 2018. december hó 21. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2018. december 21.

INDOKOLÁS
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásához
1.§.-hoz
A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését várhatóan 2019. január 31-én fogadja el.
Annak érdekében, hogy 2019. január l-től a ren delet elfogadásáig tartó időszakban a gazdálkodás
szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmenet i gazdálkodásról rendeletet alkotni.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások
teljesítésére.
2 - 4 §.-hoz
Az átmeneti

időszak

alatt alkalmazandó szabályokat tartalmazza.
5.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályát vesztésének napját határozza meg.

.,
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : VFEJ L/1-120/2018.
Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
között Közszolgáltatási Szerződés megkötésére
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői
Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524 ~01
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

Önkormányzatunk és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban ÉMKK) között
2016.12 .29. napján közszolgáltatási szerződés jött létre helyi személyszállítási szolgáltatásra, amely 2018.
június 30. napján megszűnt.
A Közgyűlés az ÉMKK, mint közlekedési szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás vonatkozásában kettő
alkalommal érdemi határozatot hozott (2018 . júniusi és szeptemberi ülésein). A közgyűlés általi
felhatalmazás alapján a közgyűlési határozatokat és a kapcsolódó szerződéseket aláírva postai úton
megküldtük (legutóbb 2018.09.07. napján). Az általunk megküldött szerződéseket az ÉMKK nem írta alá, azt
részünkre nem küldte vissza .
Az ÉMKK ez év december 06-i keltezésű levelével keresett meg bennünket (1. számú melléklet), melyben a
szerződés

hiányának egyik problémájára hívta fel a figyelmet, mi szerint a szociálpolitikai menetdíj-

támogatás lehívásához szükség van a közszolgáltatási szerződésre .
Az ÉMKK megkeresésére december 14. napján kelt levelünkben válaszoltunk, mely levelünkben felkértük az
ÉMKK vezetését, amennyiben a szerződés aláírásának a bármilyen akadálya merül fel, az általunk
megküldött közszolgáltatói szerződés számukra „elfogadható" módosítását kezdeményezzék (2. számú
melléklet).
Az ÉMKK december 15. napján kelt levelében reagált levelünkre (3. számú melléklet), ugyanakkor 2018.
december 17. napján érdemi és előremutató egyeztetésre került sor az ÉMKK és az Önkormányzat
képviselői

között egy mindkét fél számára elfogadható szerződésről. A 2018. december 17. napján közösen

kialakított szerződés-tervezetet minimális technikai módosításokkal kiegészítve az ÉMKK 2018. december
18. napján megküldte részünkre.
Ezen ÉMKK által előzetesen elfogadott szerződés-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé azzal, hogy a
2018. szeptember 06. napján megtartott Közgyűlésen elfogadott szerződés javasolt módosításait
korrektúrával jelöljük (4. számú melléklet) .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. december 19.

t14-Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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1. számú melléklet a VFEJL/1-120/2018. sz. előterjesztéshez

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám: 24198440-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500
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Iktatószám ÉMKKI

dr. Kovács Ferenc úr
polgármester

Esz•k·m•gyarorszagl
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Nyíregyháza
Kossuth tér 1

4400
Tisztelt Polgármester Úr!
Mint On előtt 1s ismeretes társaságunk jelenleg aláírt közszolgáltatási szerzödés nélkül
biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi közlekedését, melynek
az az oka, hogy többszöri , mondhatni rendszeres sürgetéseink ellenére a mai napig nem
került sor a társaságunk által - az alapító MNV Zrt. Alapítói Határozatában foglaltak és a
jelenlegi tulajdonosi joggyakorló megerősítése alapján - javasolt szerződési feltételeket is
magába foglaló közszolgáltatási szerződés aláírására.
szerződés

hiányával kapcsolatos egyik probléma - amelyre több ízben, levélben és az
egyeztető tárgyalások során is felhívtuk Polgármester úr és az Önkormányzat képviselőinek
figyelmét - az, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012 évi XLI tv. 33. § (2)
bekezdése értelmében a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények
ellentételezését szolgáló szociálpolitikai menetdíj-támogatás - társaságunk esetében
hozzávetőlegesen havonta 25 mFt - csak közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetén vehető igénybe

A

Amennyiben az év végéig nem áll rendelkezésünkre aláírt szerződés , társaságunk a fenti
támogatást nem 1gényelhet1, így az Önkormányzattal szembeni ellentételezési igényünk 1s
várhatóan növekedni fog a kieső támogatás összegével.
Fentiekre figyelemmel kérem Polgármester Úr haladéktalan intézkedését annak érdekében.
hogy a mindkét fél számára kedvező , de legalábbis elfogadható közszolgáltatási szerződés a
fent jelölt határidőn belül aláírásra kerüljön

Eszak magyarországi

Miskolc 2018 december 6.

Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc József A u 70
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

~~

TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524"$01
EMAIL:
POLGAmESTER@NYIREGYHAZA.HU

ÉMKK
Észak-rriagyarország1Közlekedési Kozpont
Zárt• örüen múködó Részvénytársaság
Pelcz Gábor vezérigazgató úr részére
MISKOLC
J6zse1 Att.la u 70
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HIVATKOZÁSI SZÁM. tMKK/197-31/2018

TISZ TELT VEZÉRIGAZGATÓ ÚR!
Hivatkozott iktatószámú, 2018. december 6. napján kelt levelukben foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat kívánom
szíves tudomására hozni.

FELEK KOZOTTI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY
Onkormányzatunk kozgyú!ése az On által képviselt társaság, mint koiekedési szolgáltató által nyujtott
közszolgáltatás vonatkozásában ke:tó alkalomma érdemi határozatot hozott mely közgyúlési határozatok
mellékletét képezték a vonat(ozó közszolgáltatási szerzódéstervezete< (közszolgáltatás' szerződés és annak
egységes szerkezetú módosítása). A kozgyúlés á :a\ felhatalmazás alapján a kozgyúlés' határozatokat és a
kapcsolócó szerződéseket a'áfrva postai úton megküldtük \legutóbb 2018 09.07 napján). Serr. a korábbi, sem a kért
módosításokkal egységes szerkezetbe fog alt szerződés ón áta alá1rt példányá: nem Jutatták víssza részunkre A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződésre érdemi észrevételt és/vagy módosítási indítványt nem
terjesztettek eló, ellenben a közszolgáltatást ezen szerződés rendelkezéseivel összhangban végzik,
önkormányzatunk ezen szerződés rendelkezéseivel összhangban kifizetéseket eszközöl az ón által képviselt társaság
felé. Ketségte e'\ hogy felek egymás tevékenységéró' tudva és együttműködve já'na< e~ a közszolgátatás teljesítése
során. azaz felek magatartása mincen kétséget kizáróan kifejez egy megegyezést a szerződés rendelkezései
tekintetébe1.
0

A fentiek alapjá'l azt állítani, hogy „ k(Jzszolgáltatásl szerz6dés nélkül biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Váras
menetrend szerinti helyi közlekedését", nem valós.

SZERZÓDÉS MEGFELELÓSSÉGE
Az általun< 2018.09.07. napján aláírva megküldött módosrtott közszolgáltatói szerződés álláspontunk sze~int teijes
mértékben osszhangban van az Onok á'tal 20180615. napján kelt leve ükben hivat<ozot 311 /2018. (Vl.13 .) AH sz.
Alapítói Határozatukban foglaltakkal az alábbiak szerint. Az a'ábbi kiemelt sze'. zódéses rendelkezések a módosítást
követóen, az Onök kérésére kerültek be a szerződésbe:

1.

FELT~TEL: A szerződésben a megbízó önko-mányzat vál!aija és adjon garanciát arra. hogy a heiyí
sze'Tlélyszállítás' kozszolgáltatás bevé:elekkel nem fedezett indo<o:t költségeit. valamint legalább 1 % nettó
á'bevételnek rriegfe'e'.ó nyereséget együttesen a Társaságnak az egyes üzleti évekre. illetve tört üzleti é·.:
esetén az üzleti év adott időszakára vonatkozóan meg:éríj.
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A hivatkozott általunk aláírt szerzódés V.13. pontja rogz'.ti a kért feltételeket az a1abbiak szerint: „Felek
megá/lopltjók, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen megbízásra, o/, 11 ;z. uk kell az
1370/2007. EK Rendelet (5) cikk (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban,
hogy ésszerü haszon alatt a nettó órbevétel 1 %-at értik. Amennyiben a Megbízó olyan fejlesztést ír eld • és azt o
Szolgáltató vállalja -, mely befektetést igénnyel, úgy felek külön kiegészit6 megállapodást kötnek.·
2.

FELT~TEL: A szerződésben keruljenek rögzítésre azon biztos'.téko'< és garanciák, melyek

a fe'adat e'látás

finanszírozását a szerződéses idótartam alatt folyamatosan biztosítják.
A hivatkozott általunk aláírt szerződés V.6.2. pontja rögzíti a kért feltételeket az alábbiak szerint: ,,Megbfzó az
ellentételezés tervezett összegét 12 egyenlő részletben {havonta) köteles a tárgyhónap 15. napig Szolgáltató
részére átutalni azzal, hogy a preambulumban hivatkozott megállopodós megkőtéséig Megb1zó 54.450.000,·
EUJ&ellentételezési előleget utalót."
A hivatkozott általu0k aláírt

szerződés

V 8.2. pontja rögzíti a kért feltételeket az alábbiak szerint: „ ... A

Szolgáltató a szerződés tárgyát képez6 közszo/gáltatós1 tevékenys~, 'ó a Slolgáltatási 1döszok kezdő napjótól
belső számvitelében köteles elkülönltett elszómolást vezetni, s arról naptári évenként, naptári évnél rövidebb
szolgáltatási időszak esetén szolgáltatási idöszakonként beszámolót, eredmény elszámolást késziteni, melyet
tájékoztató jelleggel tárgy évet követ6 év március 31. napjával, vagy naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak
esetén a szolgáltatási időszak végét követő 50. napon belül benyújt Megbízónak. A Megbízó kötelezettséget vóllal
orra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást követ6 - lehetóség szerint - 30 napon belül figyelemmel a kőzgyúlés éves munkatervére - érdemben megtárgyalja és arról határozatot hoz. Amennyiben a
Megbízó a beszámolóban foglaltakat vitatja, indokolással ellátott észrevételeit megküldeni köteles. Felek akként
klJtelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév május hó 30 napiáig elszámolásukat le tudják zárni."

A hivatkozott általunk aláírt szerződés Vll.1.1.1. t) pontja rogzíti a kért feltételeket az alábbiak szerint rerdkívüli
felmondásra jogosult a Szolgáltató ha: „a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatósból fakadó - érdemi
közgyűlési határozattal e/fogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét követő 60 napon belül,
és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jőn létre írásbeli megállapodás".

3.

FELT~TEL: A folyamatban lévó perre tekintettel a havonként: arányos előleg finanszírozas biztosíté<áu1 az

önkormányzat valamennyi terhelhető bankszámlájára vonatkozóan a ,Felhatalmazás azonnali beszedési
megb'.zás benyújtására• tárgyú nyi'atkozat kerüijön átadasra a társaság részére
Az azonnali beszedési rr:egbízás•a vonatkozó rendel<ezesek a Korábbi idósza'<ra vonatkozó előzmény
kózszolgá1tat61 szerzódésún(kel összhangban kerültek szabalyozásra, meiyre vona:kozóan módosítás
indítványuk nem is volt (9. mel~éklet).

SZOCIÁLPOLIT'KAI MENETDÍJ-TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA
A levelében hivatkozott szociálpolitika menetdij·támogatás ehívására k:zárólao az ón á ta képviselt társaság
jogosult [a szemé!yszól/{tási szolgáltatósokról szóló 2072 évi XLI. tv. 33. § (3) bekezdése]. Ezen jogosultság egybe'l
kote'.ezettség is, mely kötelezettségük teijesítését önkormányzatunk nem akadályozza (tényó//ítósukka/ ellentétben
rendelkezésükre ól/ az önkormányzatunk óltal alóírt közszolgáltatósi szerződés) A kérdéses szociálpolitikai menetdij·
támogatás lehívásának esetleges elmaradása kizárólag az Onök hivatkozott kötelezettségének megszegésére lesz
visszavezethetó.
A fentiekre tekintettel a szociálpo:itkai menetdij·tárnogatás 1ehívásána( elmaradása esetén fe.merű'Ó .több!e:·
ellenté!elezési igényuk elóre jelzett éNényesitése állaspontunk szerint jogellenes, arra önkormányzatunk fedezetet
nem biztosít
A fentiekben kifejtettek alapján - meg nem értve aggólya!kat - kérem, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, 2018.09.07. napján általam - kozgyúlési fe/hara/mazós a/apjón aláírva megküldött Önök által is aláírt példányát
2018.12.15. 13:30 óráig részünkre igazolhatóan eUuttatni szíveskedjék
Amennyiben a szerződés a!á'rásának a fentiekben foglaltak ellenére bármilyen akadálya merül fel az Onök részéról, úgy
kérem, hogy a megküldött közszolgáltatói szerződés Onök számára ,elfogadható' módosítását kezdeményezzék
(ponros szövegtervezettel részletes indokolóssal ellótva) igazolhatóan 2018.12.15. 13.30 óráig Ez esetben 2018.12.17.
napjára 13:00 órára rendkívüli bizottsági ülés megtartását kezdeményezem (4400 Nyíregyháza KO'·SU'h tér l) tekintettel

RflYHÁlA

li

arra, hogy önkormányzatunk utolsó évi közgyűlése 2018.12.20. napján kerül megtartásra, amelyre a módosítási
indítványukat eló kívánom terjeszteni. ~rintett kollégáim jelenlétét biztosítom! A fent' eUárásrend hiányában nem áll
módomban szerzódésmódosítást a közgyúlés elé terjeszteni, a jelenleg hatályos - Ono1 elórt .~ ismert - közgyúlési
határozatok engem is kötnek.
A hivatkozott módosítási indítványok hiányában személyesen sem vagyok abban a helyzetben, hogy a soron
Közgyúlés felé előterjesztéssel éUek.

következő

Az általam megbízott dr. Podlovics Rolanddal folytatott tegnapi telefonos megbeszélésére hivatkozással - miszerint
holnap és a jovó hét e/só felében is dolgoznak bízom abban, hogy a szükséges intézkedések megtételének akadálya
nem lesz.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, szükséges intézkedések haladéktalan megtételét!
Nyíregyháza, 2018. december 14. napján
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Dr. Kovács Ferenc

polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Onkormányzata
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Eszak·ma gyarország l
kozlekedesl Kózpont Zrt.

Iktatószám ~MKK/197-3312018

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc úr
polgármester
Nyíregyháza
Kossuth tér 1
4400

Tisztelt Polgármester Úr!
2018 december 14-én kelt ÉMKK 197/31/2018 iktatószámra hivatkozással küldött levelére,
társaságunk álláspontjáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk.
2018 december 06 -án keltezett megkeresésünket azzal a céllal továbbítottuk Önök részére,
hogy kozös munkával, mindkét fél számára elfogadható és aláírható szerződéstervezetet
készíthessünk még ebben az esztendőben .
A Közszolgáltatási Szerződés olyan horde rejű társaságunk tekintetében, hogy aláírás előtt
annak tervezetét, irányító, felügyelő testülete1nkkel, tulajdonosi JOgkörgyakorlóval is
egyeztetni kívánjuk
2018.12.14-én 15 34 órakor továbbított levele későn érkezett ahhoz. hogy a fentieknek is
eleget téve 2018 12 15-én, az ön által előírt időig , 13.30-ig , a vonatkozó bírósági ítéletet is
figyelembe véve részletes indokolással ellátott szerződéstervezetet készítsünk.
Egyetértünk azon megállapításával, hogy a közszolgáltatás végzése során együttműködve
járunk el és ez kifejezi, hogy megegyezésre kívánunk jutni a szerződés tekintetében is
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a 2012. évi XLI . törvény 33. § (2) bek. értelmében az
utazási kedvezmények ellentételezésének igényléséről egyeztetéseket folytatunk, melynek
célja az, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetlen megbízásról szóló
határozata alapján igényünket benyújthassuk az illetékes hatóság felé.
Kérjük Polgármester Urat a fentiekről szíveskedjen a közgyűlést tájékoztatni, egyben kérjük,
hogy illetékes munkatársaink folytassák közösen a szerződés tervezet kialakítását
Miskolc, 2018. december 15.

Tisztelettel
Nagyné Dr. Bárdos Veronika
jogi igazgató

lgnáéz László
közleÍ<edési főigazgató

És1ak-magyarorszag1
Közlekedési Központ Zrt.
~527 Miskolc

József A u 70
ENISO
201001&30037•0
"N ISO 11001

Telefon: +36 (46) 515·015,
Fax: +36 (46) 515-080,
E-mail: emkk@emkk.hu,
www.emkk.hu
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. sz. melléklet a VFEJL/,._

l/2018. sz. elöterjesztéshez

törölt: 1

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

törölt: 1-100
törölt:

2018
amely létrejött egyrészről
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 1573176684-11-321-15, adószám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) mint megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó}
~szak-magyarországi

Szolgáltató:

Közlekedési

másrészről

Zártkörűen

Központ

működő

Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a
Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott
társaság,

10300002-34609013-00003285,

bankszámlaszám:

képviseli:

Pelcz

Gábor

vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató {továbbiakban,
mint Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel :

Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási szerződés jött létre helyi személyszállítási
szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján megszűnt.
A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg (HIVATALOS ÉRTESfTÖ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati
eljárásban a megadott

határidőben

egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a

pályázati kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett. Ebből
következően

érdekében

a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása
a

közszolgáltatási

Megbízó
szerződés

megkereste

Szolgáltatót.

hogy

határozott

időtartamú

keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási

szolgáltatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a} pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatássa l
az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen
eredménytelenül
időtartamra,

alapuló
zárult.

megfelelő

pályázat,

illetve

közszolgáltatási

megbízás

vagy

eljárás
A

de legfeljebb 2 évre szólhat.

ajánlat
elrendelés

hiányában
elegendő

348

A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni.
A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási
szerződés

a közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz,

a pénzügyi ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés
érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a szerződés érvénytartamával megegyező
időszakra

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia .

A közvetlen megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.). va1amint a 137/2018. (IX.05.) számú
közgyűlési

határozat.1= mellékletét képező szerződés terveze. ..!k vonatkozásában szerződő

(formizott: Betűszín: Vörös

felek egyeztetéseket folytattak, mely egyeztetéseik alapján, ezen szerződéstervezet
módosításait egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint azzal, hogy szerződő felek
jelen egységes

szerkezetű szerződést visszamenőleges

hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01.

napjától kezdőd ően
iln b ztru; tntt..1 < h tn<

11>l<>r 1PI'

t

törölt:

~

Hivatkozott közgyűlési határozat 54.460.000,- Ft/hó összegű ellentételezés előleget
határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben Szolgáltató az előleg mértékét
72.396.000,- Ft/hó összegben kérte meghatározni
1

"-úlSlOlg t ta >I 5zerzödE s

e

p n Szolg ltato

ft tf lf ,1t1L n 2018jl01q Pvrf von;itkozn r a
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Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi

1.
1.

b ~

szerződést

rz <t ~folvtattil •

törölt: Jelen szerz6désben rö1z1tett ehent,telezésre vonatkozó
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A szerződés általános leírása
Szerződés

tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok
A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével, elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad,
pályázatot csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való
részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásá ban a Szolgáltat óval előzetes
írásbeli egyeztetést követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a
szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal látja el.

2. Szolgáltatási időszak
A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00
órájától 2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett.
Amennyiben Megbízó által lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új
közszolgáltatóval szerződés kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti
szolgáltatási kötelezettség megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik.
Megbízó törekedni köteles arra, hogy a jelen szerződés megszűnéséről e lőzetesen min.
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3 hónappal értesíteni tudja a Szolgáltatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgált at ó megállapítják az
alábbiakat:
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás
3.1.
végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:
a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.),
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek.a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
3.2.
A Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
Állomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A
Megbízó önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt
ingatlanok.
4. Kiegészítő és egyéb tevékenységek
4.1.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódóan jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a
közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a
közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások
kihasználását javítja.
4.2.
Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az
általa megrendelt feladat eredményességével.
4.3.
Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
Szolgáltató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező - 1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat
meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend
szerinti személyszállítás végzésével.

1.2.

2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása
A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és
feltételekkel korlátozhatóak:
2.1. Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
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javítása szükséges, azonban az nem jár olyan kapacitásbővítési igénnyel, amelyet
külön jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a
Szolgáltató - a Megbízó írásban tett felkérésére, e szerződésben foglaltakra
figyelemmel - három hónapos határidő-tűzéssel nem vállalja, a Megbízó a szóban
forgó szolgáltatás nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.
2.2. Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a
feladat ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a
megszüntetés kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
2.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak
közös megegyezéssel módosíthatóak.
3.

Átruházás
A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga
átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság
tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a
Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi
körben bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.
A szolgáltatások folyamatossága
1.1. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező
közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden, a szerződő felek akaratától
független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a tő l ük ésszerűen elvárható
erőfeszítéssel sem tudnak megakadályozni.
1.2. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden
óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s minden
rendelkezésére álló jogszerű eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás
ellátására, egyidejűleg tájékoztatva a Megbízót a kialakult helyzetről, a megtett
intézkedésekről.

1.3. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más
közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4. Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a
vis maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.
2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó kellő utas
tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak
a helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási
lehetőségekről
való
előzetes
informálódást,
az
utasforgalmi
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létesítményeknél (autóbusz-állomás, decentrumok)
való tájékozódást egyaránt.

történő,

valamint a járművön

2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi
időszakra készített „ Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét Megbízó jóváhagyásával 2018. december
8-ig
.L.

2.3.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően köteles a személyszállítást elvállalni. Az utasokkal
szembeni szerződéskötés i (szállítási) kötelezettségére tekintettel törekednie kell a
zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására. Erre
tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend
szerinti járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem
tekintik menetrend módosításnak.
A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és az érvényben levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.
A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybevevőket utasbaleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7. Utastájékoztatás
2.7.1. A meghosszabbított helyi menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban
maradnak, az alábbi módosítások kivételével:
. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége
A ~017
lejárt
- n, helyette 20:1. . december
,-tői a 2018
. évi menetrendi
időszakra kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a 2.2. pontban
meghatározott menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban adja ki, hogy az a
forgalmi irodáiban évközben ís elérhető legyen.

2.7.2. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon
is közzé teszi a menetrendváltozást.
2.7.3. Rendkívü li menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendvá ltozást az előző
pont szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat
tájékoztatja.
2.7.4. Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú
közlekedés váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat
útvonalát és menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
2.7.5. A menetrendi hirdetményeken Szolgáltató feltünteti a telefon és e-mail
elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát,
illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
2.7.6. A Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés
rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az
információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi
füzetben, a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó
honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható
módon elhelyezi.
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2.7.7. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat
pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
2.7.8. A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amelyen
szerepelnie kell :
a)
az utazási feltételeknek,
b)
a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,
c)
a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb
médiában kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,
d)
díjszabási tájékoztató.
2.7.9. A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot
tájékoztatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő
lakossági fórumain, ahol a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt.
2.8. Az utasokkal való kapcsolat
2.8.1. A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom
jegyellenőrzést végző személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja
az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési
készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási
kötelezettségre, a szolgáltatói szemlélet érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a
fentieken túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő
dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az
évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta,
esztétikus állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
a) a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
rögzítéséről gondoskodik,
b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,
c) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett
panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül
kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak
megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a
negyedéves beszámolójában.
2.9. Az utazási igények, igénvváltozások folyamatos figyelése
A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató
az alábbi feladatokat végzi el :
a)
a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
b)
kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
Szolgáltató vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi
ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
c)
rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó
és egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, a menetrendre, a helyi
közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása
A menetrend a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni. A menetrend a
Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
A Szolgáltató előterjeszthet menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben a
tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt
hatását is tartalmaznia kell.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett
többlet igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is
közvetlenül megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerülnek.
A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató a jelen szerződés 2. sz. függelékében
rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi
közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
gépjárműforgalmat akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály,
lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.)
szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a
Szolgáltató, a Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a
Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.
Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak
figyelembevételével határozzák meg.
özérdekű események, városi szervezésű rendezvény,
közműhiba elhárítása, építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend
változás esetében az üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek,
elsődlegesen az esemény érintettje terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek,
melyről a
tájékoztatni köteles a
Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a
Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről
haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli
eseményről vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az
autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásával azonnal végrehajthat.

4. Szolgáltatási színvonal,
4.1.

minőség,

mennyiség

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen:
- a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- a zsúfoltságmentességre,
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- az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok
kezelésére,
- az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére.
4.2.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok
feltüntetésével az utazási jogosultság vizsgálata során pótdíj megfizetésére
kötelezett személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj
megjelölésével, valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a
megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.

4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI. törvény 27. § (5)
bekezdésével összhangban az alábbiakat foglalja magába:
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
c) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
továbbá
d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.
A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban
korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az
autóbuszok teljes belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze,
amelyből max. 10 % félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere
és külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon
az utasok rendelkezésére.
lgényvezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

4.4

4.5

IV.
1.
1.1.

1.2.

Működési

feltételek

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége
A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja - bérleti jogviszony keretében - a
tulajdonát képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt
közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges valamennyi ingatlan
üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés
műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges eszközök
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról,
karbantartásáról (a CNG töltőállomás vonatkozásában a tulajdonos, üzemeltető és
a vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződésben foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
szabályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavarta lan működéshez
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1.3.

szükséges személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak
veszélyes üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési,
ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a
baleset, tüz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások
betartásáért.
A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend
szerinti személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély
birtokában végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának
lejártakor történő megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság
által kiadott új engedélyt Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi
engedély helyébe lép.

2.
Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek
2.1.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében
rendelkezik az alábbiakkal:
a)
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos
személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a
jogszabályban
meghatározott
autóbuszos
személyszállító-vállalkozói
engedéllyel,
b)
feddhetetlen előéletű , az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó
személyzettel,
c)
a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és
egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,
d)
a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel,
figyelemmel a felek e szerződésben szereplő kötelezettségeinek teljesítésére,
kellő számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,
e)
lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
2.2. Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához
rendelkezésre álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki
színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas
javítóbázist, valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
2.3. A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával,
továbbá a megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a szerződés megkötésére.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás időtartama alatt - de nem
teljes napi üzemidőben - jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.
Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használat a
3.
3.1.
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása
történhet bérleti szerződés, l ízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely
egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás
keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
3.1.1. A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat
9
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alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó
rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő
berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő
tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszaki,
környezetvédelmi, forgalombiztonsági szempontból megfelelő jármű állítható. A
karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez a vonatkozó
jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek hiányában a műszaki
tevékenységet szakműhelyben kell elvégeztetni.
A forgalombiztonsági
ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről a Szolgáltató
köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
3.1.3. A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
használhatnak.
3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
Szolgáltató köteles gondoskodni saját költségén.

3.2.
Autóbusz-állomások, megállóhelyek
3.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása
érdekében a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével
tételesen megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
3.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbuszállomás, megjelölt decentrumok) a Szerződés fennállásának időtartama alatt
üzemelteti a helyi személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi
viszonyok indokolják, és azt a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
3.2.3. Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezes1, szervezeti
intézkedések, vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel,
valamely, 6. sz. mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak
megszüntetését is - úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő
fél haladéktalanul tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények
ismertetésével, a közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
3.2.4. A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett) útvonalak, autóbusz-fordulók
és autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
3.3.
Járművek
3.3.1. A Szolgáltató által a Szerződés tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a

Megbízó óltal biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szenődés a/apjón
óltal biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles

üzemeltető

Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány
részben a helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a
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végzett teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2
százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben
biztosítási fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s
ilyen biztosítást a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen,
beleértve vis maiornak minősíthető eseményekből eredő , biztosításra elvállalható
károkat is. A Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra
vonatkozóan CASCO biztosítási kötelezettséget ír elő.
3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
- Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító
helyein lévő elővételi pénztárban.
Elővételi menetjegy árusítást legalább 75, az utasforgalom által érintett
kereskedelmi egységnél biztosít. Az elővételi jegyárusítást végző kereskedelmi
egységekről a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat
honlapján feltünteti.

-

-

A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási lehetőséget biztosít a
gépkocsivezetőknél.

3.6.
Alvállalkozók
3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét elsősorban személyesen köteles ellátni, az alvállalkozó
tevékenységéért pedig teljes felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.
3.6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.

V. Pénzügyi feltételek
1.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részérő l üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

szintű bevételi oldali fedezete legyen.
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi
vonalakkal leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő
veszteségek kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1. számú
mellékletként szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként)
együttesen kerül megállapításra.
A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek
és az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás,
egyéb, a
közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás
együttesen
sem
biztosítja
a
mindenkori
menetrendi
teljesítmény
figyelembevételével
az
elvárható
hatékonysággal
működő
Szolgáltató
kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve valamennyi indokolt fejlesztéshez
szükséges forrást.
A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye
átmenetileg sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos
ellátását. Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.
Felek megállapítják, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen
megbízásra, alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk (1) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy ésszerű haszon alatt
a nettó árbevétel 1 %-át értik. Amennyiben a Megbízó olyan fejlesztést ír elő - és azt a
Szolgáltató vállalja - , mely befektetést igénnyel, úgy felek külön kiegészítő megállapodást
kötnek.
A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel
(a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által
megfizetett
menetdíjbevétel,
a
jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíjtámogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező
pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót
illeti meg.
A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra
- belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén
realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet,
az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a
közszolgáltatási szerződés lejártát követő S évig köteles megőrizni. Felek az
ellentételezés megállapításához különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;
menetrend;
hasznos kilométer, összes kilométer (hálózattól, telephelyektöl függő);
- járműállomány;
telephely/telephelyek;
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő ;
energia költségek;
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munkaerővel összefüggő költségek;
szolgáltató számviteli politikájában, önköltség számítási szabályzatában
meghatározottak alkalmazása.

2. Bevétel, a bevétel összetétele
2.1. Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által fizetendő viteldíj
A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével
a felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
2.2.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra törté nő
biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban elő írtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.
3. Költség, költségösszetétel
A Szolgáltató viseli a V.1. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt
mennyiségben és minőségben történő teljesítésével összefüggésben felmerül ő összes
költséget. Az elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza .
4. A Szolgáltatót megillett5 ellentételezés kiszámítása
A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a
szerződés időtartamáig előre szükséges. Az előlegre vonatkozó információkat a Szolgáltató
a 8. sz. melléklet kitöltésével~--__
el~ 2018. II. félévére, ill.
'!. 2019.
üzleti évre vonatkozóan
4.1.
Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett
bevétel, valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége
, növelve 1 % nettó árbevétel arányos nyereség összegével.
4.2.
Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősül, ezen
összeget szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra vonatkozó beszámoló azonban a
valós és tényleges adatok alapján számított ellentételezés összegét tartalmazza. A
tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen szerződésben
hivatkozott előírások alapján megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási időszak végét követő
április 30. napjáig.
4.3. A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre
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vonatkozóan 2019.04.30. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.04.30. napjáig.
Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség 2019.12.31. napját
megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak vonatkozásában a
szolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 90 napon
belül felek elszámolni kötelesek.
;.z önkormányzat, mint
a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a
tervezett ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre vonatkozó
költségvetésébe.
A
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben havonkénti
bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató számára átutalja.
A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban sze replő, auditált mérlegben
meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással tárgyévet követő olyan
időben, hogy a felek mérlegében a törvény alapján indokolt ellentételezés összege
jogszerOen szerepelhessen
ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek megfelelően
meghozza a mOködése által előírt döntési mechanizmus alapján szükséges döntéseket. Az
önkormányzat vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a szolgáltató
pedig vállalja, hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az indokolt ellentételezés
összegét, a különbséget a
,számára visszafizeti.

törölt: A To<Wnv 25.§ (3) m) pont olopjin .Kömolgiltotaso
lel•d•tok. ill.• kómol1füatisl kötelezetts61ek ellítisáirtjíró
ellentétel<tzés mód1ít is mértékét, tel1ositisinok sz•t>Slv•~ úgy
meahatírozni 1 nen6d,sben. hofv 1
dt>a Szots•ltató mecterveu a Közszolcjltatísi Szen6désben el6irt

lel•d•tok tel1esltésihez • vírhotó kóltsé& rólorditisokot, • vóm•tó
nettó írt>ev"•lt. 1
<#>a nettó •rt>evét1l l

<#>az EK Rendelet. ill. torv1ny alaPJ'" a fentiek ftCYelemberitelévet,

mint 1'6le11t rM1ttrvet11z ellentttelezes virható össz~ét11
A felmerü~ kölué1ekb6I kivonva a hi'6zaton belül keletkezett

pozitív pénzUS'fi haUsokat. · metvnek me1h•Uroz6 része a nettó
jrbevétel -, hozzjodvo • nettó írbev"•l l"·Ít,

törölt: me1rendol6
törölt: me1rendel6
törölt: .
törölt: M11r1nd1l6

S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények
5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálat eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót a felülvizsgálati kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a
Megbízó sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt
írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra
jogosult. Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben,
üzletpolitikai célból nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót

6.1.

megillető

ellentételezés pénzügyi rendezése
nenny1seg és mmöség1
z ellentetE ~zés osszegéról. A
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""''t. me~et. m~nt minimum indokolt

nverosé1ot kolkuUIJ•,,

törö lt: me1rendel6

törölt: Felek mea'llopltJ•k, hOIY 1 szerz6des olái"sokor osmert

6.2. Megbízó az ellentételezés tervezett összegét 12 egyenlő részletben (havonta) köteles
a tárgyhónap 15. napig Szolgáltató részére átutalni azzal, hogy a preambulumban
hivatkozott megállapodás megkötéséig Megbízó 54.460.000,- Ft/hó ellentételezési
előleget utal át.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben
fennálló ellentételezési előlegfizetési, továbbá normatív támogatásra vonatkozó
kötelezettségének az arra irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem
tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a
Szolgáltató visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen
meghatározott összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E
fizetésekre a megállapítást követő S napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk.
késedelmi kamat számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő
normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető
bankjával azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a
Megbízó e kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
előírások

7.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó

7.1.

A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen be kell
mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része
a menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz„ a helyi közlekedés díjait az S.
sz. melléklet tartalmazza.
A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a
2012. évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani.

7.2.

7.3.
7.4.

8.
8.1.

8.2.

Számvitel, elszámolás
Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt
ellentételezésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az
ellentételezés alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a
szolgáltatási időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített
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mennyiségi és min6se&i kritériumok alilpján meghatározott
szol&áltotás ellentételezésre vonotkozóon a Mqblzó 2018. évi
költsésvetésében • rendelkezésre '116 fedezet összese 653.520 ezer
FV6v A Szol&áltitó ált•l 2018 ~ m'-od1k félévre l1ényelt.
preambulumban Is hlv1tkozott 72.396 000,-Ft/hó tlltntételezés1
el61•& meah•l•dJ• 1 hlv1tkozott Me&bizói fedezet mértékét. Erre
tekintettel felek a preambulumban részletezettek szerint további

•cveztet•seket folytatnak és 1 rö1utett határid6n belül
mestll•podilst kOtnek

1,

....

6,..,-

elszámolást vezetni, s arról évente, naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak
esetén szolgáltatási időszakonként beszámolót, eredmény elszámolást készíteni,
melyet tájékoztató jelleggel tárgy évet követő év március 31. napjával, vagy naptári
évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60.
napon belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási
időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról
naptári évenként, naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén szolgáltatási
időszakonként beszámolót, eredmény elszámolást készíteni, melyet tájékoztató jelleggel
tárgy évet követő év március 31. napjával, vagy naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak
esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak. A
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást
követő - lehetőség szerint - 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves munkatervére
- érdemben megtárgyalja és arról határozatot hoz

Amennyiben a Megbízó a beszámolóban foglaltakat vitatja, indokolással ellátott
észrevételeit megküldeni köteles. Felek akként kötelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév
május hó . napjáig elszámolásukat le tudják zárni.
A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és
forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint
meghatározott számviteli politikájában rögzített egységes, következetes, az
átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében :
•
gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori
lehetőségek szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,
•
a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,
•
költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség
szerint közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek
elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett
költségek aránya minél alacsonyabb legyen.
8.3.

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés
1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek
A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken
túl mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.
Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek
2.1. A Szolgáltató kötelezettségei:
2.1.1. A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges

hatósági
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engedélyeket szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a
megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal - feltünteti az
adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási id őket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott
tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a „Megállóhely" jelző táblákat
elhelyezi és karbantartja.
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A
menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább lS
nappal megelőzően a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben
feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön
jogszabály előírásai szerint- szerződéskötési kötelezettség terheli.
2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
internetes
honlapján
tájékoztatni
az
utazókat
vonalhálózatáról,
menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges
változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendszerezett
formában
nyilvántartani
az
utazóközönségtől,
az
intézményektől,
a gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a
menetrendre, autóbusz-közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat,
módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése
előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.
2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést. Szolgáltató vállalja, hogy a
kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a
célra kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
2.1.11. Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt
gépjárműveit cserélni, amennyiben az új járművek
megfelelnek a
közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A csere során figyelembe
veszi a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű
teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energia hatékony közúti
járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint
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megállapított energetikai és környezeti hatásokat. A járművek cseréjének
szándékát a Szolgáltató köteles annak eldöntését követő 15 napon belül
Megbízó részére bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a
gépjármOvek adatait, a fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek
bemutatását.
2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint
igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.
2.113. Szolgáltató köteles a gépjármOvek szervizelését, vizsgáztatását, tankolását,
tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi
üzemben tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a
Megbízóra külön nem háríthat át. A szerződésben meghatározott
ellenszolgáltatás ezeket a tételeket magában foglalja.
2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát,
rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés
megkötésével egyidejűleg Megbízóval közölni.
2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról
negyedéves tájékoztatást készít, és a negyedévet követő hónap végéig a Megbízónak
megküldi, papír alapon és elektronikus formában .
ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának
2.1.17. Szolgáltató 201
jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési
és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót,
előzetes beszámolót készít, melyet papír alapon és elektronikus formában is megküld
a Megbízónak.
2.1.18. Az előző pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével
összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett ki kell terjedni, ill.
tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt,
a férőhely-kilométer teljesítményt,
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként,
üzemeltett autóbuszok számát életkor és kilométer-telítettség
megosztásban,
foglalkoztatottak számát,
késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
a
menetrend
teljesítésére,
a
végrehajtott
és
tervezett
menetrendváltozásokra,
az utas-szállítás általános körülményeire,
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire,
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.
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törölt: 8. október 31.·

Az elc5zetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó
menetrend- és a dij megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat, szem előtt
tartva, hogy egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési kapcsolat nélkül,
vagyis a szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú ellátást, mint eljutási
lehetőséget minden lakott területen biztosítani szükséges.
A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített
beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges teljesítésről készített
beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi papír alapon és
elektronikus formában a közgyűlési e l őterjesztéshez.

2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét
javító intézkedési - szerződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.
3.
3.1.

A forgalom lebonyolítása
A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken
túlmenően az alábbiak szerint jár el :
a)
biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes
külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető
legyen,
b)
gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról,
c)
új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott
személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d)
törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek
szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.)
3.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,
hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és
menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
3.3.
A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
a)
b)

c)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és menetidő - szerint közlekedni,
szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen
mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz,
vagy a menetidő módosítását kezdeményezi.
A szolgálati idő alatt:
- figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű azonosítható legyen,
a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás
stb.), valamint a Szolgáltató mulasztására visszavezethető okok
(gépkocsivezetők késése stb.) szerint,
rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.
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Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak beszedéséről és a díjfizetés ellenőrzéséről.
Jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes
menetjeggyel, vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg a
jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.
3.5. Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a buszvezetők
munkára, vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a
feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély,
PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló
dokumentumokba a Megbízónak köteles kérésre betekintést engedni.
3.6. Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A M egbízónak Szolgáltatóval szembeni íogai és kötelezettségei
A Megbízó feladatkörében keletkező, az utasforgalmat és a finanszírozás
körülményeit befolyásoló információk alapján szükség szerint kezdeményezi a
menetrend módosítását, annak előkészítését a Szolgáltatónál.
A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató által
megküldott, a lakosságtól érkező közérdekO bejelentésekre (melyre a Szolgáltató előzetes
észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a Szolgáltató részére 30 napon
belül megadja.
Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység
bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok
együttes számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a
Szolgáltatónál annak teljesítését.
A Megbízó az általa jogszerűen felhatalmazott képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult ellenőri zni a Szolgáltató által vállalt
feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység
teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az
alábbi témakörökben:
a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,
b) az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,
c) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken
alkalmazott utas-tájékoztatásról,
d) járművek állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a
megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a reklámtevékenységből származó
bevétel elszámolásáról.

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek
keretében·
a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi
közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a
Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,
b) a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató
szakembereit bevonhatja,
c) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása
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d)

e)

f)

során a Szolgáltató véleményét kikérheti,
együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a
kijelölt
megállóhelyek
kialakításáról,
kiépíti
a
leszállófelületeket,
autóbuszöblöket, és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók
kulturált felszereléséről,
forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,
gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított
önkormányzati működési támogatást (ellentételezés) az éves költségvetésében
előirányozza,

g)

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.
h) kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,
i) elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a
várakozó helyeket.
4.6. A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését
elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.
4.7. Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki
állapotának javítására
4.8. Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség
igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja .
S.
5.1.

5.2.

5.3.

Ellenőrzés,

szankciók

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató
működését a szerződésben foglaltak vonatkozásában.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a
szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az
ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki , esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására .
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Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő
állapot helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.
S.S. Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:
Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi
kamatot tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés
előírásai szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az
elszámolás során keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a
megjelölt határidő ellenére sem teljesíti megfelelően.
5.4.

6.

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti együttműködés
1.
1.1.

1.2.
1.3.

A Közös Bizottság
Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések
tisztázására, a jelen szerződés esetleges módosításának előkészítésére, valamint a
menetrendi és tarifaváltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak
kijelöléséről , a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek
egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az
ülések előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését
levezető személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A
Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

VIII. Szerződés megsz(ínése, módosítása
Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.
1.

1.1.

A rendkívüli felmondás
Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban,
3 hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
a) a havi támogatási előleg határidőre történő meg nem fizetése, amely esetben
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Szolgáltató

jogosult

számlavezető

azonnali

beszedési

megbízást

benyújtani

a

Megbízó

bankjához,

b} jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót

megillető

anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését)
szolgáló megszerzett megkapott céltámogatás írásbeli felszólítás ellenére történő
visszatartása vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó
előzetes

írásbeli megállapodás nélkül,

e} a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás
ellenére történő elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a
Szolgáltató által kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést
amennyiben testületi döntés szükséges, a

következő

követően,

testületi ülésen, amennyiben

egyszemélyi döntés szükséges, 30 napon belül nem hozza meg - és azok
lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt
szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a
járművek

közlekedését,

d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló
ingatlanok és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását
felszólítás ellenére sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak
okától - és euel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza
vagy a Szolgáltatónak kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben
nem határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül különösen tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá Megbízónak a
Szolgáltatót nézve hátrányosan érintő határozatát követő 15 napon belül
lefolytatott egyeztetés sikertelensége.
f) a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó - érdemi közgyűlési
határozattal elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét követő 60
napon belül, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli megállapodás.

A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.
1.1.2. a Szolgáltató részéről :
a} a közszolgáltatási szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy részén a
menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából történő egyoldalú, végleges
vagy többszöri időleges megszüntetése, szüneteltetése,
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b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés
mellékletét képező menetrendtől eltérően való folyamatos vagy többször
ismétlődően történő közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes
vonalakon a napi üzemidő csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi
járatszám alatti teljesítés, a vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli
megváltoztatása, a kapacitás visszatartása, illetve csökkentése,
c) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát
- az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése
mellett - ismételten korlátozza,
d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat,
támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt
feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével
használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a
Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják.
2. A szerződés

megszűnése

Megszűnik

a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a
hatály lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A
szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással
szembeni tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő
kiegyenlítési, illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő
elszámolásra vonatkozó igényeit.
3. A szem5dés módosítása, feltételei
3.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a
szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét
sérti - ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés
tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon
változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik
félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben
kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést
a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe
vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
3.2. A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével
kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok módosítása
automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a szerződés
érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a
szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a
jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.
3.3. A szerződés a törvény és e szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy
24

mondható fel.
Szerződés lejárta
4.
4.1.
A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
időszak záró napjával megszűnik. Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
előírtak szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja ki az új
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.
4.2.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját . Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe
a Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként
szereplő előző szolgáltatót.
4.3
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy
amennyiben szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként
előírja , hogy jelen Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye,
amennyiben ezen rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi
környezettel, illetve az Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a
versenyjogi jogszabályokra, normákra.

IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
CNG töltőállomás
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG
töltőállomás Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba
adásakor egyidejűleg átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és
kivitelező közötti) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai
utasítások másolat.
1.2.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a
töltőállomás külső megjelenését módosítani, a területeken városmarketing
eszközöket elhelyezni (pl. EU információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok
elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak
belépését CNG töltőállomás területére biztosítja.
1.3.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek megkötni a gyártó által feljogosított szakcéggel (GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia
karbantartásáról és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek
szerint - a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia,

1.
1.1.
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különös

figyelemmel

garanciális
feltételek
betartására.
Súlyos
ha a Szolgáltató kötelező karbantartási
kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből következően mulasztása az
adott eszköz garanciavesztésével jár.
Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat
a Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
töltőállomás üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a
kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató
részére, t ovábbá nyilvánosan
honlapján elérhető.
Szolgáltató
a
CNG
töltőállomásra
vonatkozó
épület/eszköz
és
felelősségbiztosításokat köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész
a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly
módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.
szerződésszegésnek

1.4.

1.5.

1.6.

a

minősül,

2. CNG autóbuszok

2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő
bejegyzése megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó
végzi és egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek
külön okiratot állítanak ki.

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek, szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet
el. Megbízó jogosult az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon
városmarketing eszközöket elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a
Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére
biztosítja, vagy az adott eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat
köteles betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és
javításáról a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz
jogosultság megléte esetén saját maga gondoskodik, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és
ebből következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.
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2.4.

Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
autóbuszok üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó
Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan
honlapján elérhető .

2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen
káresemény esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján
oly módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi
CLXXXIX. tv.; a 2012. évi XLI. tv., a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012.
(Vll .30.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az
1370/2007/EK rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel
szinkronban lévő, a Szolgáltató belső szabályzatainak előírásai az irányadók.
közszolgáltatási
szerződés
jogszabályok
előírásai
2. A Felek
által
kötött
figyelembevételével nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott
információkat kötelesek bizalmasan kezelni.
3. Titoktartási kötelezettség. adatvédelem
A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről
a másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.
Az alábbi mellékletek és függelékek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik :
Mellékletek:
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1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási térképe, helyi autóbuszjáratok
vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke
3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend
4. Utazási feltételek
S. Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj
6. Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
7. Szolgáltató autóbuszos személyszállító engedélye
8. Pénzügyi ellentételezés számítása
9. Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:
1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai

Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
/2018.(
) sz. határozatával elfogadott szerződés tervezet
il ... számú határozatával fogadta el, és egyben felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására . A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgáltatá s vonatkozásában irányadó.
Az MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.) AH sz. Alapítói Határozatával felhatalmazta a
vezérigazgatót a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés
aláírására.
Nyíregyháza, 2018....

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum:...... .„ „ ..... „ .„... „
Aláírás:„.. „ .. „ ••••....... „ ..•.••••••••.

Miskolc, 2018....

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pelcz Gábor
vezérigazgató
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum ...................... .............. .
Aláírás. „ ........... „ „ ........ . •••..
Jogi szempontból ellenjegyezte:
Dátum :..................... ...............
Alá1rás:..•.••...............•...............
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524 501
E MAII.: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

S. számú melléklet a VFEJL/1-120/2018. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

... „./2018. (Xll.20.) sz.
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
között Közszolgáltatási
A

Szerződés megkötéséről

Közgyűlés

1./ a Határozat-tervezet 4. sz. mellékletét képező „Közszo lgáltatási szerződés 2018" megnevezésű
szerződés-tervezetet elfogadja.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Közszolgá ltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés
tervezetet aláírja és a szerződés-tervezetben rögzített és további szükséges egyeztetéseket lefolytassa.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagja i
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetői
3./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszá m: GAZD/ 172-1/ 2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

A "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. és az OTP Bank Nyrt. között létrejött beruházási
módosítására

kölcsönszerződés

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pi /
Patóné Nagy

/

Mag~olna

osztályvezető
1

Dr. Podlpv(cs Roland
"Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. ve zérigazgató

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása:

~A_

)

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
1

(

·'

I f l

l1..l

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyző i

Véleményező bizottság:

•
•
•

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etika i Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA..HU

Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 2017 . június 29-én a 153/2017. (Vl.29.) számú határozatában döntött a Hotel
Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos
feltételrendszerről,

valamint egyetértett a "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. 900.000.000 Ft összegű

beruházási hitel felvételével, a Társaság projektben való társberuházói részvételének
f inanszírozására. A közgyűlési

határozat alapján

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya a hitelfelvételhez megkérte a kormányengedélyt,
melyhez az engedélyeztetési eljárást követően a Kormány az 1753/2017. (X.27.) számú
határozatában hozzájárult.
Az OTP Bank Nyrt-vel a „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. - a Közgyűlés 265/2017. (Xl.30.) számú
határozata alapján megkötötte az 1-1-17-4400-0336-6 számú kölcsönszerződést, mely jelen
előterjesztés

1.sz. mellékletét képezi. A hitelfelvételhez a Társaság a Kormány engedélyét

2018. évre kapta meg, de tekintettel a projekt 2019. évre történő áthúzódására a
kölcsönszerződés

valamint

annak

módosít ása vált szükségessé. A kölcsön Társaság által történő lehívása,
az

Önkormányzat

részére

történő

rendelkezésre

bocsátásának

feltételrendszere változik, ezért szükséges a fent hivatkozott kölcsönszerződés módosítása.
A kölcsönszerződés 1.sz . módosításának tervezete jelen előterjesztés 2.sz. mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 13.

'8~~-

./>

Dr. Kovács Ferenc
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a GAZDI 172-1/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„./2018. (XII. 20.) számú
határozata

A " Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. és az OTP Bank Nyrt. között létrejött beruházási
módosításáról
A

kölcsönszerződés

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a 265/2017. (Xl.30.) számú határozat alapján a SóstóGyógyfürdők Zrt.-nek, mint hitelfelvevőnek az OTP Ban k Nyrt. vel kötött 1-1-17-4400-0336-6 számú
kölcsönszerződésének módosítását.

Utasítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezetőjét, hogy a Támogató Szervezet felé a módosított dokumentumokat nyújtsa be.
Határidő :
Felelős :

2018. december 28.
Hagymási Gyula referatúra

vezető

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
4. OTP Bank Nyrt. Nyíregyháza

0. \
~

WWW.NYIREGYHAZA.HU

R E

GYHÁ ZA

SZ18/00021

~79
)Zerzódesszam 1

·.17 4400-03%

i:;

KÖLCSÖN SZERZÓDÉS
A Jelen kólcsonszerzödés (a tovabb1akban Szerződés) egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely :
1051 Budapest Nádor u 16 nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10041585 cégjegyzékszámon, képviselik Dankó Péter KBC vezető és Székely-Szabó Sz1lv1a KBC
vezető helyettes kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Igazgatóság (4400
Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím : 4401 Nylregyháza, Pf: 49), egyéb adatai az
Üzletszabályzatokban: a Szerzödés alkalmazásában. a Bank) , másrészről
a vállalkozás tel1es neve

.Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztö
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a vállalkozás rövidített neve·
székhelye:

. Sóstó-Gyógyfurdök' Zrt
4431 Nyiregyháza-Sóstógyógyfürdö, Szódaház u. 18
11256779-2-15
15-10-040189
11256779-9604-114-15
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdo. Szódaház u 18
Dr. Podlov1cs Roland. vezérigazgató
Dr Podlov1cs Roland, vezérigazgató

adószáma
cégjegyzékszáma.
statisztikai sz.ámJel
levelezési cím·
képv1seli(k) (név. beosztás}:
kapcsolattartó:

(a Szerzödés alkalmazásában Az Ügyfél) (a Bank és az Ügyfél a Szerződés alkalmazásában
együttesen: a Felek) között jött létre 2017. december 19. napon Nyíregyháza helységben, a
következő feltételekkel·
1. AKÖLCSÖN
1.1. A KÖLCSÖN ÖSSZEGE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A Bank a Szerződésben meghatározott feltételekkel 900 OOO OOO HUF, azaz
Kilencszázmillió forint összegű beruházási típus.~ éven túli lejáratú kölcsön(öke)t (a
Szerződés alkalmazásában: Kölcsön) nyújt az Ugyfél részére. A Bank a Kölcsönt a
11744003-30606410-00000172 számú hitelszámlán tartja nyilván.
1.2. A KÖLCSÖN CÉLJA

a} A kölcsön célja: Hotel Sóstó Resort Spa & Conference négycsillagos hotel
megépítése
b) A beruházás forrásösszetétele:
i)
saját erö
0 HUF
í1) vissza nem térftendö támogatás
3 100 OOO OOO HUF
iii)
ív)

kölcsön
egyéb forrás

900 OOO OOO HUF
290 OOO OOO HUF

A beruházás forrásai felhasználásának sorrendje: a vissza nem térítendő támogatás és a
kölcsön felhasználása párhuzamosan történik.
1.3. A KÖLCSÖN RENDELKEZESRE TARTASA

~ Bank a kölcsönt az alábbiak szerint (az első és az utolsó napot is beleértve) tartja az
Ugyfél rendelkezésére (a Szerződés alkalmazásában: Rendelkezésre Tartási ldöszak)
Kezdete: szerzödéskOtéstöl
Vége· 2018-06-30
Rendelkezésre tartott összeg. 900 OOO 000,00 HUF

1
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2. A HITELDÍJ ÉS A KÉSEDELMI KAMAT
2.1. A KOLCSÓN KAMATA

a) Az ügyfél a folyósított és vissza nem törtesztett Kölcsön után kamatot (a Szerződés
alkalmazásaban: Kamat) köteles fizetni a Banknak.
b) A Kamat felszámításanak kezdő idöpont1a a Folyósitás Napja, utolsó napja az
utolsó törlesztés Bank számláján való Jóváirását megelőző nap.
e) A Kamatot az Ügyfél minden naptári hónap utolsó banki napján és a Lejárat Napján
koteles a Banknak megfizetni (a Szerződés alkalmazásában: .Kamatfizetési Napok). A
Bank a Szerződés 14.1 pontjában foglalt egyoldalú módosításhoz való jogának keretében
jogosult módosítani a Kamatfizetési Napok időpontját.
d) A Kölcsön változó kamatozású. Az éves Kamatláb az alábbiakból tevődik össze:
i) Kamatbázis, melynek kamatperiódusa:
három hónap
alkalmazásában: Kamatbázis Periódus), típusa; BUBOR.
ii}Kamatfelár. melynek mértéke: 1,25 %.

(a

Szerződés

Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.
A Szerződés alkalmazásában BUBOR a Budapest lnterbank Offered Rate, amely a
mindenkori Kamatbázis Periódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves
százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Kamatlábjegyzési Napon
budapesti idő szerint 12 órakor tesznek kózzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén . A
Reuters szolgáltatás megszűnése vagy szünetelése esetén a Bank által meghatározott
Alternatív Kamatbázist jelentí.
e) A Bank a Kamatot naptári negyedév utolsó banki napján állapítja meg (a Szerződés
alkalmazásában: Kamatláb-megállapítási Nap) A Bank a Kamat mértékét első ízben a
Folyósítás Napját megelózö második banki napon (Első Kamatlábjegyzési Nap)
jegyzett, ezt követően a Kamatláb-megállapítási Napot megelőző második banki napon
(További Kamatlábjegyzési Napok) jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg,
és az így megállap1tott Kamatot a Kamatláb-megállapítási Naptól kezdödóen a következő
Kamatláb-megállapitás1 Napig számítja fel. Az Első Kamatlábjegyzési Nap és További
Kamatlábjegyzés1 Napok bármelyike Kamatlábjegyzési Nap. A jelen pontra 9.2.iv) pont
rendelkezése nem alkalmazható. A Bank a Szerződés 14.1 pontjában foglalt egyoldalú
módosításhoz való Jogának keretében Jogosult módosrtani a Kamat-megállapftás1 Napok
időpontját

f) A Kamat megállapításában változás következhet be, ha a Bank a Szerződés 14.1
pontJaban foglalt Jogával élve módosítja a szerződés feltételeit. Amennyiben a
Piacösszeomlás bekövetkezik, akkor a Kölcson vonatkozásában a Kamat megállapítása
érdekében a Bank az Ügyfélnek küldött Piacösszeomlásra vonatkozó értesltéssel - az
abban meghatározott időponttól - választása szerint vagy olyan Kamatbázist határoz
meg, amely alkalmas a Bank Kolcsönnel kapcsolatos költségeinek fedezésére (a
Alternatív Kamatbázis ), vagy az alkalmazandó
Szerzódés alkalmazásában
kamatfelárat módosítja (a Szerződés alkalmazásában: Alternatív Kamatfelár). A Kamat
megállapításában bekövetkezett változás esetén az Ügyfél a 14.1.e} pontban foglalt
Jogokkal élhet.
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2.2. A KEZELÉSI KOLT S~G

a) Az Ügyfél a Banknak kezelést l:oltsé~et (a Szerzödes alkalmazásába n Kezelési
Kóltséget) nem kóteles fizetni

2.3. A RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUT ALEK

a) Az Ügyfél a Banknak a Rendelkezésre Tartási ldoszak időtartama alatt rendelkezésre
tartási 1utalékot (a Szerzódés alkalmazásaban Rendelkezésre Tartási Jutalék) köteles
fizetni.
b) Rendelkezésre Tartási Jutalék mértéke évi 0 15%
e) A Rendelkezésre Tartási Jutalék alapja a Rendelkezésre Tartási Idősza kban meg
igénybe nem vett Kolcsön

•

d) A Rendelkezésre Tartási Jutalékot az Ugyfél a Kamatfizetési Napokon koteles a
Banknak megfizetni akkor is ha Kólcsön folyósításra még nem kerult sor .

2.4. EGYES DIJAK ÉS KOLTSÉGEK

a) A Kölcsonnel kapcsolatban az Ugyfél által fizetendő egyéb költséget a Bank nem
számít fel
2.5. AZ INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MEGSZEGÉSE ESETÉN FIZETENDÖ
KAMATFELÁR
•

Amennyiben az Ügyfél a Szerzódésben előírt bármely információs kotelezettségválfalásnak késedelmesen tesz eleget, a Bank a Szerződésben rogzített Kamaton felül
további kamatfelarat nem számít fel.

2.6. KÉSEDELMI KAMAT

a) Az Ugyfél Késedelme esetén a Bank a Késedelem idejére
1) a lejárt Kolcsön után a Szerződés 2.1. pontja szerinti mindenkori Kamatot és
d ijhirdetmény szerinti késedelmi kamatot,
ti ) a lejárt Hiteldíj összege és a 9.1 .m) ív) pontban meghatározott, lejárt összegek

után a Szerződés szerinti mindenkon Kamatláb plusz díjhirdetmény szerinti
kesedelmi kamatlábbal számított késedelmi kamatot számít fel.

mértékű

b) A Késedelmi Kamat a Késedelem első napj ától a fizetési kötelezettség
teljes ítesének megelözö napja1g illeti meg a Bankot A Késedelmi Kamat Kamatfizetési
Napokon, illetve - a Lejárat Napját kovetóen - azonnal esedékes
3. A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE ÉS VISSZAFIZETÉSE
31. A KÖLCSON FUTAMIDEJE

a ) Az Ügyfél a Kölcsont legkésőbb 2028. december 31 napján (a Szerződés
alkalmazásában Lejárat Napja } köteles a Banknak visszafizetni Ha a Lejárat Napja neTP
bankr nap akkor a Lejárat Napja az ezt követő banki nap. N. Ügyfél a Kölcsönt 2019
3
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1-1-17-4400 0336·6

január 31. napjátol 202€ december 31 napjáig rn1nder hónap utolsó banki munkanap
napján eseoékesse váló 7 500 OOO HUF részletekben koteles a Banknak törleszteni

3.2. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE
a}
Az Ugyfél törlesztési kötelezettségének 11744003-20606419 szamu SOSTÓGYÓGYFÜROÓK RT elnevezésu fizetési számlája (továbbiakban: Fizetési Szám/a)
terhére köteles eleget tenni

b) Az Ügyfél a törlesztett összeget a Rendelkezésre Tartási Időszakon belul nem
jogosult ismételten igénybe venni
4. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

4.1. FOLYÓS[TÁSI FELTÉTELEK
A Bank a Kolcsont azt kovetoen folyósítja az Ugyfél részére. amikor a kovetkezó együttes
feltételek (a Szerződés alkalmazásában Fo/y6sltási Feltételek) maradéktalanul
teljesültek.
a)

•

Standard Folyósítást Feltételek.

1) a Felek a Szerződést cégszerűen, illetve cégnek nem minősülő Ügyfél esetén a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn (a Szerződés alkalmazásában a
cégszerű és az egyéb Jogszabályoknak megfelelő aláirás: megfelelően aláírt),
kolcsonos aláírásukkal látták el és az így aláírt eredeti Szerződést a Bank kézhez
kapta:

11) a Bank legkésobb a folyós1tás napját (a Szerződés alkalmazásában: Folyósítás
Napja) megelőző második banki nap 12 óráig kézhez kapja a Szerződés 2. számú

mellékletét képező LEHIVÁSI ÉRTESITő minta alapján elkészített. az Ügyfél által
megfelelően aláírt es kitöltött, visszavonhatatlan lehívási értesítő eredeti példányát (a
Szerzodés alkalmazásában Lehívási Értesitó);
iii) a Folyósítás Napja a Rendelkezésre Tartási Időszakon belülre esik.
ív) a Szerződés valamint a Biztosítéki Okirat(ok} Felek által megfelelően alá írt.
köz1egyzó1 okiratba foglalt eredeti példányát a Bank. általa elfogadható formában és
tartalommal kézhez kapta azzal hogy a közJegyzöi okiratba foglalás koltségét Ügyfél
köteles viselni,
v) a Biztosítékok igazoltan, érvényes és érvényesíthető módon a Bank rendelkezésére
állnak
- a Bank zálogiogának és elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetése a
fedezetként elfogadott Nyiregyháza 15086, 15088, 15089, 15085, 15082, 15087/3,
15157/4, 15181/4, 15181/5, hrsz-ú ingatlanokra a hitel és járulékai erejéig legalább
széljegyként
- az Ugyfél kérésére (zálogkotelezetti nyilatkozat) a biztosító záradékolta a biztosítási
kotvenyt illetve v1ssza1gazolta annak tudomásul vételét, hogy a biztosított vagyontárgy
hitel fedezetéül szolgál. Az Ügyfél nyilatkozatban előzetesen feljogositJa a Bankot arra.
hogy tájékoztatást kérjen a biztosítótól a biztositás1 titoknak minősülő adatok
vona tkozásában
- a kovetelésen alaprtott zalogszerzödés alapján a Bank zálo91ogának bejegyeztetése a
Hitelb1ztosíték1 Nyilvántartó rendszerbe a hitel és Járulékai erejéig és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzat visszaigazolása .

e
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- biztosítási d11f1zet6s 10azolasa
vi) a Szerzödés 12 2 pontJa ál al megkovetelt a más pénzforgalm1 szolgállatoknc.
vezetett alábbi f1zetés1 számlák ·a vonatkozó . a számlavezeto pénzforgalmi szolgáltatc
által záradékolt eredeti felhatalmazó leveleket a Bank általa elfogadható formaban es
tartalommal kézhez kapta·
MKB Bank Zrt. pénzforgalmi szolgaltatór"al vezetett 10300002-27002081-00003285
számú fizetést számla
vii} a
Szerzodes
11 8
és
11 .12
pont1aihoz
kapcsolódó
Tulajdonosi
kötelezettségvállalásról szólo szerzódés megfelelően aláírt eredett példányát a Bank
az általa elfogadható formaban és tartalommal kézhez kapta
b)

t

További (Egyedi) Folyósítási feltételek ·

i) A szálloda müködtetésére vonatkozó a Bank által elfogadott tartalommal megkötátt
koncessziós szerződés benyújtása, melynek legfontosabb tartalmi elemei:
- a mindenkori koncessziós díJ éves összege fedezetet biztosít a hitel
adósságszolgálatának (töke és járulékai) éves mértékére
- a koncessziós szerzödés időtartama igazodik a hitelszerződés időtartamához annál
rovidebb nem lehet
- a koncessziós szerződés rendes felmondással nem mondható fel a hitelszerződés
fennállásának időtartama alatt
1i) Rendelkezesre áll a támogató hatósággal megkotött T ámogatás1szerződés esetleges
módosítása(i}, mely alapján a Jóváhagyott támogatás és a hitel összege megfelelő
fedezetet biztosít a projekt tényleges. vállalkozói szerződésekkel alátámasztott nettó
költségeire
·
ii) Rendelkezésre áll az Ügyfél elkülönített és zárolt számláján a hitel 3 havi
adósságszolgálatra fedezetet biztosító összeg, óvadéki szerzödés aláírása
1v) Lehivó levél benyújtasa

•

v) A hitel folyósítása Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára tórténik, amelyen az
osszeg zárolásra kerül. A hitel ezen, számláról történő felhasználásának feltételei.
· A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. benyújtja az Önkormányzattól kapott értesítést. amely
tartalmazza , hogy mekkora összeget kell átadni az Önkormányzatnak. A pénz átadása
csak az Önkormányzat ezen projekt lebonyolításra megnyitott elkülönített számlára
történhet átutalási megbízás benyújtásával egyidejűleg .
- A hitel felhasználására a projekttel kapcsolatosan az Önkormányzat nevére kiállitott.
teljesítési igazolás vagy műszaki ellenőr által igazolt számlák nettó összege erejéig
torténik. A számlakhoz vállalkozói szerződés megléte szükséges ÁFA-s számla esetén
az ÁFA összegének a Bank állal elfogadható módon rendelkezésre kell állnia az
Önkormányzat számláján
v1) Koztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
vii) A banki belső és kulsö adatbazisokban (Központi H1telny1lvántartó rendszer OPTEN)
tórténó ellenőrzés során negatív információ nem áll fenn
Negatív 1nformác1ónak minősül
- kotelezettségek esetében késedelem. felmondás.
- az ügyféllel szemben csőd felszámolás, végelszamolás végreha1tas1 eljárás
megindítása. illetve az úgyfél ilyen eljárás (ok) alatt áll
· fizetési számlák esetében számlatartozás, sorban állás
~ eloző évi negatív saját töke vagy az utolsó két év adózott eredménye negatív
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viii) A Muszak1 ellenor altal elfogadott koltségvetés, müszaki és pénzügyi ütemterv
benyújtása a Műszak ellenör igazolja többek között.
- a projekt a hatályos támogatási szerződések szerinti költségvetésben és idóbeni
útemezésben szereplő határidőn belül megvalósítható,
- az építkezéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak,
- a Bank számára elfogadható, teljes korű biztosítások (többek között építési és
szerelési biztositás és tervezői felelősségbiztosítás) megkötésre kerültek és a biztosítási
díj megfizetésre került
ix) A fedezetként elfogadott ingatlanokról. az OTP Jelzálogbank Zrt. által készített, 6
hónapnál nem régebbi értékbecslés rendelkezésre állása. Az ügyfél tudomásul veszi,
hogy amennyiben a fedezetül elfogadott ingatlanok értékbecslésének együttes forgalmi
értéke a már bejegyzett, meglévő terhek levonását követően nem éri el a min. 900 M Ftot, úgy az ügyfél köteles a Bank által elöírt mértékben pótfedezetet biztosítani , melyre a
Bankkal jelzálogszerződést köt és első folyósításra legalább széljegyként a bank
jelzálogjogát. elidegenítési és terhelési tilalmát a hitel és járulékai erejéig bejegyezteti.
x) ÁFA visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat benyújtása
xi) A folyósítási feltételként benyújtott dokumentumok megismerését kóvetóen a Bank
jogosult további dokumentumokat bekérni és folyósítási feltételeket meghatározni

Az Ügyfél tudomásul vesz.i, hogy a Bank a Kölcsönt több részletben folyósítja. Az első
folyósítást követően - melynek teljesítéséhez a Standard Folyósítási Feltételek és a
További (Egyedi} Folyósítási Feltételek együttes, maradéktalan teljesülése szükséges minden további folyósítást a Bank akkor teljesit az Ügyfél részére. amikor a következő
együttes feltételek maradéktalanul teljesültek:
í) a Standard ~olyósítási Feltételek maradéktalanul teljesültek a soron következő , újabb
folyósítás időpontjában is, ideértve azt is. hogy soron következő, újabb folyósítás
időpontját megelözö első banki nap 12 óráig benyújtandó, az Ügyfél által megfelelően
aláírt és az aktuális folyósítási igény szerint kitöltött. visszavonhatatlan Lehívási értesítő
eredeti példánya Bank számára rendelkezésre áll.

íi) Rendelkezesre áll a támogató hatósággal megkötött Támogatási szerződés esetleges
módositása(i), mely alapján a jóváhagyott támogatás és a hitel ósszege megfelelő
fedezetet biztosít a projekt tényleges, vállalkozói szerződésekkel alátámasztott nettó
költségeire
iil) Rendelkezésre all az Ügyfél elkülönített és zárolt számláján a hitel 3 havi
adósságszolgálatra fedezetet biztosító összeg
w) Lehívó levél benyújtása.

v) A hitel folyósítása Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára történik, amelyen az
összeg zárolásra kerül A hitel ezen, számláról tbrténö felhasználásának feltételei:
- A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt benyújtja az Önkormányzattól kapott értesítést, amely
tartalmazza, hogy mekkora bsszeget kell átadni az Önkormányzatnak. A pénz átadása
csak az Önkormányzat ezen projekt lebonyolításra megnyitott elkülönített számlára
torténhet átutalási megbízás benyújtásával egyidejűleg .
- A hitel felhasználására a projekttel kapcsolatosan az Önkormányzat nevére kiállított.
teljesítési igazolás vagy müsz.aki ellenőr által igazolt számlák nettó összege erejéig
törté_nik. A számlákhoz vállalkozói szerződés megléte szukséges. ÁFA-s számla esetén
~z AFA osszegének a Bank által elfogadható módon rendelkezésre kell állnia az
Onkormányzat számláján
6

!.Ze126desc;zám

1 17-4400-0136-ó

vi} Kbztartozásmentes adózói adatbázisban tcrténó szereples
vii) A banki belso es külso adatbázisokban (Közpol"'ti H1telny1lvantarto rendszer JPTEN
történő ellenőrzés soran negatív tnformáció nem all fenn.
Negatív információnak m1nösül
- kötelezettségek esetében késedelem, felmondás
- az ügyféllel szemben csod felszamolás. végelszámolas
meginditása illetve az ugyfel ilyen elJárás (ok) alatt áll

végrehajtási eljárás

- fizetési számlák esetében számlatartozás, sorban állás
- elözo évi negatív saját toke vagy az utolsó két év adózott eredménye negatív
vi1) Műszak ellenör igazolja, hogy a pro1ekt a hatalyos támogatási szerződések szennt1
koltségvetésben es időbeni ütemezésben szereplő határidőn belül megvalósítható

•

4.2. A FOLYÓSITAS MÓDJA

A Bank a Folyósítás Nap1an a Kólcsönt az Ügyfél 11744003-24413011 számú SÓSTOGYÓGYFÜROŐK ZRT- BERUHÁZÁSI HIT elnevezésű elkülönített számláján irJa jóvá, és
ezt az Ügyfél teljesítésnek elfogadja.
A folyósítás minimum összege· 50.000.000,- Ft
5. NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK

5.1 . Az. Ügyfel a Tartozas tel1esitésének biztosításara a Szerződés 11 pontjában foglalt
nyilatkozatokat és kötelezettség-vállalásokat teszi.
5.2. EGYÉB KÖTELEZETISÉG-VÁLLALÁSOK

A Szerződés vonatkozásában az Ügyfél a következő további kotelezettseg-vállalásokat
és nyilatkozatokat teszi:
a) Az. Ügyfél vállalja, hogy mérlegét, eredmény-kimutatását, az előbbieket alátamasztó
főkönyvi kivonatot negyedévente a naptári negyedévet követő 25 naptári napig
korositott vevő- szállító kimutatást negyedévente a naptári negyedévet követő 25
naptan napig a bank rendelkezésére bocsátja.
b) Az. Ügyfél vállalja, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig a Banknál vezetett
fizetési számláján évi 1200000000 HUF összegű JÓVáirási számlaforgalmat bonyolít
(fizetési számlák közotti atvezetés nélkül);
e) Az. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank az Ügyfél gazdálkodásában,
számlaforgalmában jelentős változást észlel vagy az ügyféllel szemben fennálló
kovetelések megtérulését veszélyeztető egyéb információ jut a Bank tudomására. úgy
jogosult az ügyféllel történt egyeztetést követően pótfedezet felajánlását kérni, vagy a
kölcsön visszafizetésére úJ torlesztés1ütemet meghatározni.
Az. Ügyfél tudomásul veszt, hogy a Bank a gazdálkodásban bekövetkezett negatív irányú
változásnak tekinti:
5 OOO OOO Ft osszeget eléro hatósági átutalási megbízás. átutalást végzés
valtóbeszedés felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, pénzkövetelés
biztosítása 1ránt1 intézkedés beérkezése az Ügyfél fizetési számláira . mely 8 napot
kovetöen is fennáll
barmely OTP Banki szerzödésszegés1 esemény bekövetkezése
7
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8 lapot meghaladó fizetési késedelern bekövetkezese az OTP Bank Nyrt-vel
szemben.
bármely szerzödes felmondása az OTP Bank Nyrt által
felszámolási. végrehajtási kérelem benyújtása az Ügyfél ellen,
egyéb, lényegesen hátrányos hatás bekövetkezése. Ezek olyan tényezök, amelyek
lényegesen negatívan befolyásolják, vagy befolyásolhatják az Ügyfél vagyoni, pénzügyi
helyzetét, szerződéses kötelezettségeinek a teljesítését. fedezetek érvényességét.
érvényesíthetöségét
d) Ügyfél kotelezettséget vállal arra, hogy a fedezetül lekötött Nyíregyháza 15086, 15088,
15089, 15085, 15082, 15087/3, 15157/4, 15181/4, 15181/5, hrsz-ú ingatlanokra a Bank
jelzálogjogának, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyzését legkésőbb a
szerződés aláírását követo 60 napon belül hiteles tulajdoni lappal igazolja.
e) Ügyfél kötelezettséget vállal arra , hogy a hitel futamideje alatt, minden év június 5-ig a
Bank részére üzleti tervét benyújtja.

f) Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ADSCR mutató értéke a Hitel futamideje
alatt folyamatosan eléri az 1, 1 értéket Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ADSCR
mutató az alábbi, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény fogalmainak segítségével
történó számítás szerint kerül meghatározásra:
Adósságszolgálati fedezeti mutató (ADSCR}: (Üzemi eredmény + Amortizáció Társasági adófizetési kötelezettség - Befektetési kiadások - Tárgyévben jóváhagyott
osztalék - Tárgyévben adott kölcsön) I (Hosszú lejáratú hitel, kölcsön, lízi:'lg törlesztése+
Fizetendő kamatok)
Ahol:
Befektetési kiadások
Befektetett eszközök tárgyévi záró nettó értéke + Tárgyévi
amortizáció - Befektetett eszközök tárgyév nyitó nettó értéke - Beruházásokhoz
1génybevett támogatások - Beruházásokhoz igénybevett hosszú lejáratú hitel, kölcsön,
Hzing- Tulajdonos által nyújtott kölcsön
g) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kóvetelésen alapított jelzálogszerződés alapján
követeléseinek az Ügyfél elkülönített zárolt számlájára kell befolyniuk. A fenti bevételek
összegének a 3 havi adósságszolgálaton felüli része az Ügyfél fizetési számlájára
átvezetésre kerül.
h) Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás használatvételi engedélyét.
valamint működési és egyéb szakhatósági engedélyét, azok kézhezvételét követő 3
napon belül a Banknak benyújtja.
1) Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az elkülönített és zárolt adósságszolgálati
számláján 3 havi adósságszolgálat összegét a hitel futamideje alatt folyamatosan
fenntartja.

t

=

J) Ügyfél kotelezettséget vállal arra , hogy a szálloda müködtetésére a Bankkal egyeztetett
módon, a Bank hozzájárulásával köt üzemeltetési (koncessziós) szerződést, és ezt a
szerződést a hitel futamideje alatt a Bank előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem
módosíthatja, illetve nem szüntetheti meg
k) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Társberuházói
Megállapodás az Bank előzetes jóváhagyása nélkűl nem módosítható, illetve nem
szüntethető meg
1) Ügyfél kötelezettséget vállal arra. hogy a használatbavételi engedély kiadását ké>vetö
30 napon belül bejegyezteti a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárűgyi Főosztály Ingatlan
nyilvántartás Osztályánál tulajdonjogát ráépítés jogcímén, amellyel egyidejűleg benyújtja
az Bank jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalma bejegyzése iránti kérelmet a
tulajdoni hányadára.

•

387

s erz6déssiám. 1·1 17-4400-0::.36-5

m) Ügyfél kotelezettséget válla a·ra hogy G. Társberuhazo1 Me~~1:a ~0d~~ba~ szereplo
ingatlan-nyilvántartasi bejegyzésre: is alkalmas külön okrratot ala1rasat koveto 3 napor
belül benyújtja
n) Ügyfél kötelezettséget vállal a beruhazással kapcsolatos esetleges költségtúllépések
és a beruházás csúszásából ere dö károk fedezésére
o) Tulajdonost kötelezettségvállalások.
1.) A tulajdonos Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat kötelezettséget vállal
arra. hogy
- a projekttel kapcsolatban megkötésre kerülo támogatas1 tervezői , műszaki ellenón
vállalakozo üzemeltetési és minden egyéb szerzödést azok megkötését követően 5
napon belül a Bank részére benyújtja.
- a szálloda működtetésére a Bankkal egyeztetett módon a Bank hozzájárulásával kot
üzemeltetési (koncessziós) szerzödést, és ezt a szerződést a hitel futamideje alatt a Bank
elözetes irásbeli Jóváhagyása nélkül nem modosíthatja, illetve nem szüntetheti meg.
- a Sósto-Gyógyfurdők Zrt-vel megkötött Üzemeltetési Megállapodást és A nyíregyházi
lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítéséról szóló Megállapodást, illetve
Társberuházói Megállapodást a Bank előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem
módosítja nem szünteti meg.
- a projekt vonatkozásában a támogató hatóságnak készítendő időközi adatszolgáltatást
a támogató hatóság felé történő benyújtással egy időben a Banknak 1s becsatolja
Továbbá vállalja, hogy minden olyan dokumentumot, amely a projekt készültségét
igazolja (PI . műszaki jelentés, stb .. ) folyamatosan a Bank rendelkezésre bocsátj a
- a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról készített beszámolóját, annak Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részére történő benyújtását követő 3 napon belül a. a beszámoló
elfogadásáról, vagy elutasításáról szóló döntésről annak kézhez vételét kovetöen
haladéktalanul értesíti a Bankot.
- az átvett pénzeszkoz felhasználását annak felhasználását kovetó 3 napon belül
igazolja.
2.) Tulajdonos elfogadja , Illetve kötelezettséget vállal arra hogy
- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tagi szerkezetében , tulajdonosi struktúrájában változ.ás, vagy
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-ben tőkeleszállítás a Bank írásbeli hozzájárulása nélkul nem
megengedett, azzal hogy a jogszabályban meghatározott kötelező tökeleszállitás
esetében az erre okot adó korülmény felmerulését követően haladéktalanul tájékoztatja a
Bankot.
- az általa nyújtott (tagi) kölcsönök , vagy bármely követelésük alárendelt a Bank
h1tele1hez képest
3) Tulajdonos vállalja hogy gazdálkodásával kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt-hez
rendszeres adatszolgáltatás keretében benyújtja:
- költségvetési rendeletét. annak módosításait, éves és évközi beszámolóját,
zárszámadasát könyvv1zsgáló1 jelentésekkel együtt elfogadásukat követő 15 napon belül
hiteles másolatban,
- negyedévente negyedévet követő hónap végéig az évközi beszámolóját korositott
vevö-szállíto kimutatását
- az OTP Bank Nyrt külön kérésére az Önkormányzat gazdálkodásáról
helyzetéröl szoveges és szamszak1 táJekoztatást nyújt

9
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6. BIZTOSITÉKOK
6 1 A. Bankot a Tartozás telJ&S 1ési::n&I b1zto~1ta~ára a Szerzodés 12 pon~ában meghatározott
Biztosítékok 1llet1k meg
6.2. A Bank iogosuit meghatarozni hogy a $zerzodesben felsorolt B1ztos1tékok kOzul melyiket
érvényes1ti. illetve milyen sorrendben kívan1a a Biztosítékok közül követelését kielégítem
6.3. A Szerzodes vonatkozásában az Ugyfél a kovetkezo további Bíztositékoka1 nyú1t1a a Tartozás
tel1es1tésének b1ztos1tására.

a)

A Bankot 900 OOO OOO HUF és járulékai. azaz a Tartozás valamennyi elemének összege
erejéig jelzálogjog, e jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg
az alábbi ingatlanokon-

Az ingatlan megnevezése·
Az ingatlan címe.
Az ingatlan helyra1zi száma , fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

kivett strandfürdő
Nyiregyháza, belterület 15082 hrsz.
15082 hrsz. belterület

Tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan megnevezése :
Az ingatlan címe·

kivett víztorony
Nyíregyháza, belterület 15085 hrsz.
1 5085 hrsz. belterület

Sóstó-Gyógyfürdők

Az ingatlan helyrajzi száma. fekvése.
Az ingatlan tulajdonosa .
Tulajdoni hányad.

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

Zrt

1/1

Az ingatlan tulajdonosa .

kivett fürdő
Nyíregyháza, belterület 15086 hrsz.
15086 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

Tulajdoni hányad·

1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe.
Az ingatlan helyra1z1 száma , fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

kivett parkfürdö
Nyiregyháza, belterület 15087/3 hrsz
15087/3 hrsz. belterület

Tulajdoni hányad

1/1

Az ingatlan megnevezese:
Az ingatlan címe
Az ingatlan helyraJZI száma fekvése
Az ingatlan tulajdonosa

kivett szálloda műemlék
Nyiregyháza , belterület 15088 hrsz
15088 hrsz. belterulet
Sóstó-Gyógyfürdök Zrt

Tulajdoni hányad·

111

Az ingatlan megnevezése

kivett közpark. műemlék
Nyíregyháza. belterület 15089 hrsz
15089 hrsz. belterulet

Az ingatlan f11egnevezése
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma , fekvése ·

Sóstó-Gyógyfürdők

Az ingatlan címe
Az ingatlan helyrajzi száma , fekvése
Az ingatlan tulajdonosa ·
Tula1doni hányad ·

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

Zrt

111

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan címe.

Kivett parkfurdö és csatorna pool-bar
4400 Nyíregyháza. Berenál utca 1
jQ
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Az ingatlan 1 elyrajzi száma , fekvf.se
Az ingatla n tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

15 í 5 7 / .j hrsz. be:llerü let
Sosto-Gyógyfürdök Zrt
1/1

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan címe
Az ingatlan helyrajzi száma. fekvése
Az ingatlan tulajdonosa
Tulajdoni hanyad

kivett beépítetlen terület
Nyíregyháza , belterület 15181 /4
15181/4 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan címe
Az ingatlan helyrajzi száma. fekvése:

kivett sétány
Nyíregyháza, belterület 1518115 hrsz.
15181 /5 hrsz. belterület

Az ingatlan tulajdonosa
Tulajdoni hányad

Sóstó-Gyógyfürdők

1/1

Zrt.

1/1

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési tilalom
érvényesíthetö módon való rendelkezésre állását az alábbi dokumentumok teljes köre
igazolja (minden egyes jelzálo91og tekintetében}:
i)
a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom Bank 1avára történő széljegyzését
tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat eredeti példánya;
ii) az ingatlanra megkotött vagyonbtz:tositás meglétét b12onyitó eredeti kötvény;
ii1) az ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás érvényes fennállását bizonyító, legutolsó díjfizetés
teljesítését tanúsító eredeti bizonylat.

Az Ügyfél vállalja. hogy a ielzálogjog{ok) és az elidegenítési és terhelési tilalom Bank
javára torténö bejegyzése/feljegyzése érdekében minden szükséges lépést megtesz.
A
Bank
jelzálogjogának/elidegenítési
és
terhelési
tilalmának
bejegyeztetésével/feljegyzésével és töröltetésével kapcsolatos költségek. illetékek. díjak
az Ügyfelet terhelik.

b)
A Bankot 1 ranghelye 900 OOO OOO HUF és Járulékai, azaz a Tartozás valamennyi
elemének bsszege erejéig j elzálogjog illeti meg a közte és a Sóstó-Gyógyfürdök Zrt mint a
zalogJog targyát kepezö kovetelés jogosultja között létrejott zálogszerzödésben
meghatározott követeléseken.
A jelen pontban meghatározott zálOQJOQ érvényesíthető módon való rendelkezésre állasát az
Ügyfél az alábbi dokumentumokkal 1gazol1a

i)

ii)

a jelzálogjognak a Bank javára történő , a Magyar Országos KózJegyzöt Kamara által
vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésének igazolása a Bank
számára megfelelő formában és tartalommal;
az elzálogositásról szóló értesítés Ügyfél által aláírt, a Bank részére átadott eredeti
példánya, amely értesítések alapján a követelés kőtelezettje fizetési kötelezettségét a
teljesítési utasltásban meghatározott fizetési számla javára köteles teljesíteni

A Bank Jelzálogjogának bejegyeztetésével valamint törlésével kapcsolatos költségek.
Illetékek dlJak az Ügyfelet terhelik.

e)
A Bankot az óvadékot nyujtóval (Óvadékot nyújtó· Ügyfél) kötott óvadéki szerződés
alapján 900 OOO OOO HUF és járulékai erejéig, azaz a tartozás valamennyi elemének
összege erejéig óvadék 1llet1 meg a Sóstó-Gyógyfürdök Zrt alábbi fizetési számlám
fennálló és jovöben keletkezö fizetésiszámla-követeléseken·
11
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7. FELMONDÁSI ESEMÉNYEK
7 1. A Szerzodes 13. pontJaban foglalt események Felmondási Eseménynek m1nösulnek

7 2.A Jelen olmat vonatkozasaban a k.ovetkezo összes esemény 1s Felmondási Esemenynek
mmosul
a) A Szerzódés 13 5 alpontját Felek az alábbi kiegészltéssef alkalmazzák, ennek értelmében
Felmondási Eseménynek mmösUI az 1s ra az Ügyfél a Banktól eltérő és a Bankcsoportba
nem tartozó személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben
vállalt kotelezettségét esedékességkor nem teliesíti vagy egyéb szerződésszegést követ

el.

8. TOVÁBBIRENDELKEZÉSEK

8.1.A Felek a Szerzódést. a B1ztoslték1 Okiratokat. az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt
rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követöen mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelóen líják alá

8. 2 Amennyiben a Jelen Szerződés szovege eltérően nem rendelkezik, akkor az alkalmazásában a
nagybetus kifejezések a 9 1 pontban meghatarozott Jelentéssel blrnak és értelmezése tekintetében
a 9 2 pont az írányado

•
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9. MEGHATÁROZÁSOK ÉS ERTELMEZÉS

9.1. MEGHATÁROZÁSOK

Amennyiben a Szerzodés szövege eltéroen nem rendelkezik, akkor alkalmazásában a
következo nagy kezdöbetús kifejezések a következo jelentéssel bírnak·
a) Biztosítéki Okiratok: jelenti mindazon szerzódést és egyoldalú nyilatkozatot, amely
a Szerzódés 6 pontjában foglalt vagy hivatkozott Biztosítékok megalapítására.
létrejöttére és érvényesítésére vonatkoznak. ideértve a Biztosítékokra vonatkozó
biztosítással összefüggő a Szerződés 12 3 alpontja szerinti okiratokat 1s.
b) Bankcsoport: 1elent1 azon vállalkozások összességét, amelyet a Bank, annak
leányvállalatai és mindazon vallalkozasok alkotnak, amelyekben a Bank vagy
leányvállalata a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 2013. évi
CCXXXVII törvény {a jelen Szerződés alkalmazásában. Hpt) szerint ellenörzö
befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik

I

Cégcsoport Tag: az Ugyféllel a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti
e)
kapcsolt vállalkozásnak minősülő kapcsolatban álló személy
d) Dijhirdetmény: a Bank mindenkor hatályos .HIRDETMÉNY a belföldi és külföldi
vállalkozások és víziközművek részére végzett hitelműveletek és egyéb banki
kötelezettségvállalások tekintetében érvényes kamatokról, jutalékokról, dljakról és
költségekről" címü dokumentuma
e) Engedélyezett Kifizetés: jelenti a 11 .8. pont tekintetében a Bank
hozzájárulásával teljesített kifizetéseket.

előzetes

írásbeli

f)
Hiteldíj: magában foglalja a Szerződés 2. pontjában meghatározott Kamatot,
Kezelési Költséget, Rendelkezésre Tartási Jutalékot, illetve az Ügyfél által a Kölcsönnel
kapcsolatban fizetendő , a Díjhirdetményben meghatározott egyéb költségeket, valamint
az információs kotelezettségvállalások megszegése esetén fizetendő kamatfelárat de
nem tartalmazza a Szerződés 2 pontjában meghatározott Késedelmi Kamatot.
g) Késedelem: következik be, amennyiben az Ügyfél az esedékesség napján nem
fizeti meg a Tartozás bármely elemét.
h)

Megengedett Teher:

i) a Biztosítéki Okiratokban a Bank javára alapított biztosltékok ;

•.._

ií) a Bank előzetes írásbeli jóváhagyásával keletkezett terhek;
iii) peres eljárásokkal kapcsolatos költségletétek

Összkockázatvál/alás: az elvárt Számlaforgalom teljesítésének visszamérési
i)
napján valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál az Ügyféllel szemben
fennálló Hpt. szerinti kockázatvállalások összege (ideértve a rendelkezésre tartott
összegeket 1s)

J)

Piacösszeomlás: következik be, amennyiben .
i) a Kamatbázis meghatározása nem lehetséges. mert a Kamatlábjegyzési Napon a
Kamat1döszakra vonatkozóan a Kamatbáz1s nem áll rendelkezésre; vagy
1i) a Bank véleménye szerint a Kölcsonnek megfeleló forrás számára nem elérhető az
adott bankközi pcacon arra vonatkozóan , hogy a Kolcsönt refinanszírozza a
Kamattdöszak alatt

Prolongáció: a Lejarat Napjának módosítása vagy a Kölcsön közbenső
k)
torlesztóreszlete1 megfizetési 1döpontja1nak és/vagy osszege1nek módosítása a Lejárat
Napjának változatlanul hagyása mellett.
13
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1)
Szamlaforgalom. eves számlatorgalomnak m1nosul az Ugyfel fizetési szamlájara I
szamláira a legutóbbi tizenkét (121 naptan hónapt an beérkezett (Jóváírt} tételek { ÁFÁ-val
növelt árbevéteienek es egyeb bevételének ) osszege. amely nem tartalmazza a
11.ölcsönok
folyósításából
és
a
Bank
vagy
más
banki
saját
számlák
atvezetése1böl/átutalása1ból eredő jóváírásokat
m ) Tartozás· magában foglalja a (1) a lehívott és még vissza nem torlesztett Kolcsont,
(ii) a Hiteldíj bármely elemét (iii) a Késedelmi Kamatot, (iv) a Szerződés alapján az
Ügyfél által a Banknak fizetendő bármely ósszeget. ideértve különösen, de nem
kizárólag, a Biztosítéki Okiratok alapján fizetendő összegeket és a Tartozás behajtásával
kapcsolatos osszegeket
n)
Üzletszabályzatok· a Bank mindenkor hatályos (i) Vállalkozói Üzletági
Üzletszabályzata (11) Általános Uzletszabályzata és (ilí) Üzletszabályzat a pénzforgalmi
szolgáltatásról.
9.2. ÉRTELMEZÉS

A Szerződés mmden rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy
1)
ha a Bank az Ügyfél szerződésszegését kovetően az Ügyfél teljesítését elfogadja,
ezt minden esetben úgy kell tekinteni. hogy az Ügyféllel szembeni szerződésszegésből
fakadó igényét fenntartotta,
ii)
a Bank szerzödésszegéséért
rieghatározott tartalommal korlátozta,
ii1)

fennálló

felelősségét

az

üzletszabályzatban

az Ugyfelnek a Szerződésben foglalt valamennyi határidőhöz kötött kötelezettséget
és nem máskor kell teljesítenie.

határidőben

iv) eltérő rendelkezés hiányában, amennyiben valamely kötelezettség teljesítésére (pl.
fizetés dokumentumok rendelkezésre bocsátása) a Szerződésben megjelölt bármelyik
határnap vagy hatándo utolsó napja olyan napra esik, amely a Banknál nem banki nap. a
határnap illetve. a határidő utolsó napja a kovetkezö első banki nap, és
v)
amennyiben a Szerzodés 1 ponttól 8 pontjáig te~edö részében foglalt rendelkezes
ellentétes a Szerződés 9 ponttól 17 pontjáig terjedő részben foglalt rendelkezéssel,
akkor a Felek Jogviszonyában a Szerződés 1. ponttól 8 pontjáig terjedő részében foglalt
rendelkezés alkalmazandó.
10 A KÖLCSÖN, A HITELDÍJ ÉS A KÉSEDELMI KAMAT MEGFIZETÉSE

10.1. A TELJESITÉS MÓDJA
a) A Kolcsón és a H1teld1j, valamint az esetleg felmerülő Késedelmi Kamat esedékes
részének megfizetése úgy történik. hogy a Bank az esedékesség időpontjában
megterheli az Ügyfél Fizetési Számláját. Az. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az
esedékesség időpontjában az esedékes összeg a Fizetési Számláján rendelkezésre
allJon Az. Ugyfél hozzá1arul ahhoz, hogy a Bank az esedékes összeggel esedékességkor
megterhelje F1zetesi Számlaiát.
b) A Szerzodes szerint az Ugyfelet terheló f1zetés1 kötelezettségeket beszámítás és
minden egyéb levonás nélkül kell teljesíteni
10.2 ELOTORLESZTES

a)

Önkéntes előtörlesztés

1) Az Ugyfel Jogosult tartozásat részben vagy egészben elotorlesztern
ii) Az Ugyfél az elötörlesztést legalább 15 nappal az előtörlesztés tel1esítésének napját
megelozben koteles a Bank részére írásban bejelenteni
14
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iii) Az Ugyfél köteles az értesítésben a torlesztés érteknapját pontosan megjelölni.

inlájára I

iv) Az. Ügyfél a részleges elötörlesztéssel egyidejű leg köteles
Dijhirdetményben meghatározott díjat fizetni, amely a Hiteldíj része

(ÁFÁ-val
nazza a
számlák

a Banknak a

v) A Kölcsön részleges előtörlesztése esetén - az Ügyfél eltérő rendelkezése
hiányában - a Bank a Kölcsön futamidejét megfelelően rövidíti a lejárat Napjának
m ódositásával, amely esetben az előtörlesztés összegét a hátralévő törlesztő
részletekbe azok esedékességéhez képest fordított sorrendben számítja be, azaz az
előtörlesztett összeggel a Szerződés szerinti utolsó törlesztő részlet(ek)et csökkenti. A
Bank a módosított lejárat Napjáról az Ügyfelet értesíti.

<ölcsönt,
apján az
de nem
aftásával

Kötelező előtörlesztés

b)
Üzletági
!forgalmi

i) Az. Ügyfél köteles a Kölcsönt a Bank felhívására előtörleszteni , ha
megítélése szerint a Biztosíték értéke csökken.
ii) A Bank a kötelező elötörlesztésrö1 legalább 15 nappal
teljesftésének napját megelőzően írásban értesíti az Ügyfelet.

!fogadja,

1+17-4400-0336~6

f

:egésből

az

a Bank

előtörlesztés

iii) Az. Ügyfél köteles az értesítésben meghatározott előtörlesztési napon a Bank által
meghatározott összeget a Banknak megfizetni.
iv) Kötelező előtörlesztés esetén az Ügyfelet ezzel kapcsolatos díj nem terheli.
v} A Bank a kötelező előtörlesztés helyett az elöirt előtörlesztés összegét óvadékként
is elfogadja. Amennyiben az óvadék legkésőbb a Bank által előírt előtörlesztési
határidőt megelőző 5. (ötödik) napig a Banknak átadásra kerül és az óvadéki szerződés
hatályba lép, akkor az Ügyfél mentesül a kötelező előtörlesztési kötelezettség alól.

lyzatban
ettséget

vi) Kötelező előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeget az Ügyfél még akkor sem
jogosult ismételten igénybe venni, ha a Felek a szerződés 3.2. pontjában igy állapodtak
meg. A Bank a kötelező előtörlesztés összegével a soron következő törlesztő részle1
összegét/összegeit csökkenti.

;ére (pl.
~rmelyik

:i nap, a

11. NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETISÉG-VÁLLALÁSOK

elkezés

Az Ügyfél a Szerződés aláírásakor. a Lehlvási Értesítő Bank részére történő átadásána~

~éssel,
1 foglalt

•

napján, minden Kamatfizetési napon. valamint a Szerződés fennállása alatt mindvégig e
Tartozás Bank részére történő megfizetéséig a következő Nyilatkozatokat é~
Kötelezettség-vállalásokat teszi.
11 .1. NYILATKOZATOK

a)

Jogállás

edékes

Az Ügyfél a személyes joga szerint érvényesen létrehozott és működő gazdálkodc
szervezet.

ntjában

IOQY az
(8Zésre
)Ségkor
ítás és

b)

Jogosultság és felhatalmazás

Az Ügyfél
i) rendelkezik a
felhatalmazással ;

Szerződés

aláírásához

szükséges

minden

jóváhagyással

ii) rendelkezik minden szükséges társasági, hitelezői , részvényesi, állami és hatósá~
engedéllyel ahhoz, hogy folytassa a jelenlegi tevékenységét, és hogy a Szerződésbe1
foglalt kötelezettségeit teljesítse;
iii) az Ügyfél által a Szerződésben vállalt minden kötelezettsége érvényes, hatálya~
kötelező és végrehajtható kötelezettség.
napját
e)

Jogszabályoknak való megfelelés

15
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A Szerzödés Ügyfél általi aláírása és az azokban foglalt kotelezettségek teljesítése
nem áll ellentétben-

1) a mindenkor hatályos és az Ügyfélre alkalmazanoó jogszabállyal. bírót ítélettel vagy
hatósági határozattal;
íi) az Ügyfél társasági létesítő okiratával;
iii) az Ügyfél bármely szerződésével, egyoldalú kötelezettségvállalásával, működési
vagy egyéb olyan dokumentumával, amely az Ügyfélre nézve kötelezettségeket ír elő .
Peres és egyéb eljárások

d)

Az Ügyfél ellen nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági,
választottbirósági, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás,
amelynek a Bank megítélése szerint lényeges hátrányos hatása lehet a Szerződésre.
e)

Felmondási Esemény Hiánya

Az Ügyfél kijelenti, hogy nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek
esetében Felmondási Eseményt jelentenének.

a

Szerződés

11.2. INFORMÁCIÓS KÖTELEZETISÉG-VÁLLALÁSOK

Az Ügyfél értesítési kötelezettsége

a)

Az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot:
i) az ellene indított csőd-, adósságrendezési, felszámolási-, végelszámolási-, illetve
végrehajtási eljárásról, cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárásról.
egyéni vállalkozónak minősülő Ügyfél esetén az előzőekkel azonos hatású hatósági és
bírósági eljárásról (pl. törlés a hatósági nyilvántartásból, igazolvány visszaadása.
visszavonása), egyéb lényeges hatósági vagy bírósági (választottbírósági) eljárásról,
valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének
érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, illetőleg zálogjog
bírósági végrehajtáson kivüli érvényesítésére jogosult;
létesítő okiratának lényeges módosításáról, tagjainak. vezető
cégnevének, székhelyének változásáról , az úgyfél tulajdonosi
szerkezetében bekövetkezett bármilyen változásról, az Ügyfél tervezett vagy tényleges
átalakulásáról ·

ii) az ügyfél társasági
tisztségviselőnek,

iii) bármely fennálló lényeges szerződése vonatkozásában szerződésszegés
bekövetkezéséröl vagy fennállásáról és az orvoslására tett esetleges lépésekről
iv) minden olyan további eseményről vagy körülményről, amelyet a Bank az Ügyfél
pénzugy1 helyzetére és üzleti tevékenységére vonatkozóan ésszerűen kér, kivéve, ha
az ilyen dokumentum szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok szerint titokvédelem
hatálya alá esik, és ésszerűen megtett lépések alapján a Bank vonatkozásában a
titokvédelem alól felmentés nem biztosítható.
b)

Pénzügyi adatszolgáltatás

Az Ügyfel kötelezettséget vállal arra , hogy minden évben , amint az rendelkezésre áll,
haladéktalanul, de legkésóbb az adott üzleti év végét követő 180 napon belül a Bank
rendelkezésére bocsátja legutolsó éves pénzügyi beszámolóját, amelyet a vonatkozó
jogszabályok és az Ügyfél számviteli politikája szerinti formában és tartalommal köteles
az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátani; egyéni vállalkozó a gazdálkodására
vonatkozó, a Bank által meghatározott dokumentumokat koteles a Bank által
meghatározott határidőn belül a Bank rendelkezésére bocsátani
e)

A Biztosltékokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
Az Ügyfél kötelezettséget vállal a rra hogy
16
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1i) a Bank és szakértoJe számára lehetové teszi a 81ztos1iék állagának értékének
egyéb korulményemek ellenőrzését
Az Úgyfél tudomásul veszi , hogy amennyiben a Biztosítékokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás határidőre nem teljesul. a Bank Jogosult a Biztositékokhoz kapcsolódó
adat ellenörzését az Ügyfél költségére elvégezni és az ellenőrzéshez kapcsolódó
díjakkal és költségekkel (ideértve különösen. de nem kizárólagosan a Dijhirdetmény
szennt1 értékmegállapítás1 költségeket, és egyéb koltségeket, TAKARNET
rendszerhasználati díjat, TAKARNET változásflgyelö szolgáltatásával kapcsolatos éves
regisztrációs díjat, TAKARNET által változással kapcsolatban küldött értesítéshez
kapcsolódó tulajdoni lap lekérdezés díját, stb.) az Ügyfél bármely nála vezetett
számláját megterhelni.

d)

A Bank ellenórzes1 joga
Az Ugyfél kotelezettséget vállal továbbá arra, hogy

t

i) könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba a Bank részére betekintést enged;
ii) a Bank által kért okiratokat a Bank által megjelölt
bocsátja.

határidőn

belül rendelkezésre

ii1) gazdálkodásának és tevékenységének a Bank és szakértője áltah helyszínt
a Bank felhívására lehetővé teszt

ellenőrzését

11 .3. AZ ENGEDMÉNYEZÉS TILALMA

Az. Ügyfél a Szerzödésbol eredő jogait és követeléseit a~ Bank előzetes írásbeh
hozzá1árulása nélkül nem engedményezheti, ruházhatja át másra, e tilalomba ütköző
rendelkezes nem jelent Felmondási Eseményt a Jelen Szerződés alapján, mely azonban
nem érinti az Ügyfél felelosségét az engedményezést Uogátruházást) kizáró kikotés
megszegéséért
11.4. IGÉNYEK AZONOS RANGSORA {PARI PASSU)

Az. Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig a Bank
követelései legalább azonosan rangsorolódnak az egyéb, már meglévő és Jövőben
megkötendő nem biztosított. valamint nem alárendelt hitelezői igényekkel. kivéve azokat,
amelyeket jogszabály értelmében előnyben kell részesíteni.
Az. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig,
amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerződésben a Szerződést
biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a
Bank számára 1s egy1dejüleg írásban felajánlja
11.5. TERHELÉSI TILALOM (NEGATIV PLEOGE)

Az. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig, nem
alapít terhet vagy bármilyen fonnájú ügyleti biztosítékot és nem engedi teher fennállását
JOQam, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán, vagy bármely más
vagyontárgyán , kivéve a Megengedett Terheket.
Az. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Megengedett Terheket létrehozó
szerződések kivételével a Bankon kivüh pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi
személlyel nem köt zálogszerződést . biztosítéki szerződést. vagy ezekkel azonos
gazdasági hatású szerződést a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ilyen
szerzödesnek minosul különosen a Polgári Torvénykónyvröl szóló 2013. évi V. törvény
szennti zálog- vagy óvadéki szerződés kezességi vagy garanc1aszerzödés vagy
17
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ny1latkoza Az Ugyfél továbbá kötelezet'séget vá'la1 arra. hogy a Bankon kivul pénzugyi
intézmény, belföldi vagy külföldi személy Javára a Bank előzetes írásbeli hozzáiárulása
nélkul nem nyújt be~zedés1 megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást
11 .6. FIZETÉSI SZAMLA MÁS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓNÁL

Az Úgyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem köt a Bankon kívüh pénzforgalmi
szolgáltatóval. belföldi vagy külföldi személlyel fizetési számla vezetésére vonatkozó
szerződést és nem nyit ilyen fizetést számlát a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül.
11.7. PÉNZÜGYI ADÓSSÁG

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra , hogy a Bankon kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi
vagy külföldi személlyel nem köt kólcsön- vagy hitelszerződést, ezzel azonos gazdasági
rende ltetésű szerződést a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Ilyen
szerzbdésnek mínosül kulonösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy
szempontjából az Ügyféllel szembeni, a Hpt.-ben meghatározott kockázatvállalás.
11 .8. CSOPORTON BELÜLI KIFIZETÉSEK

i)
Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet a Tartozás maradéktalan
teljesítéséig tagjai, tulajdonosai részére osztalékot, osztalékelőleget , és más ezzel
azonos gazdasági rendeltetésű kifizetést sem teljesít

11) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig a
Cégcsoport Tagok illetve a tulajdonosai bármelyike által az Ügyfél részére nyújtott hitelt,
kölcsönt vagy más hasonló pénzügyi adósságot alárendeli a Bank felé fennálló
Tartozásnak, azt nem fizeti vissza és nem törleszti. bármilyen formában kifizetést nem
teljesít
iti) Az Ugyfél kötelezettséget vállal arra. hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig
nem teljesít tqla1donosa1 vagy a Cégcsoport Tagok bármelyike részére management díj
vagy más hasonló jogcímén torténö kifizetést

•v)

A fenti i) - iii) pontokban foglaltak nem vonatkoznak az Engedélyezett Kifizetésekre.

11.9. ALAPVETŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG MEGVALTOZTATÁSÁNAK TILALMA

i)
Az Ugyfél kötelezettséget vállal arra. hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig az
általa a jelen Szerződés aláírásának időpontjában végzett alapvető gazdasági
tevékenységét és az annak folytatásához szukséges szerződéseket fenntartia . vagy más
megfelelő szerződéssel pótolja. továbbá nem változtatja meg a Bank elózetes írásbeli
hozzájárulása nélkul
i1)
Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem szervezi k1gazdasag1 tevékenységét
(nem folyta tja gazdasága tevékenységét más gazdasági társaság vagy vállalkozás
keretében és nem adja át gazdasági tevékenységét más személynek). a Bank előzetes
rásbeli hozzájárulása nélkül.
1110. ESZKOZOK ELIDEGENITÉSENEK TILALMA

Az Ügyfé kötelezettséget vállal arra , hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig nem
adja el. nem ruházza át nem engedményezi és nem adja bérbe vagyontárgyait. illetve

semmilyen módon nem engedi át a vagyontárgyai feletti tulaJdOnJogot. rendelkezési
használata~. hasznosítási és birtoklási jogot, valamint a hasznok szeoésének jogát a Bank
előzetes írásbeli hozzá1árulása nélkül (együttesen Rendelkező Ügyletek) Kivételt
képeznek a rendes uzletmenet körében rendes piac értéken megvalósuló. jóh1szemu
Rende'kezo Ügyletek.
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11.11 . KOLCSÖNÖK ES KEZESSEGEK

Az ügyfel a Bank elozetes 1rásbeli hozzáJarulása nelkül nem nyújthat hitelt kölcsonl és
nem vállalhat más hasonló gazdasági rendeltetesű kótelezettséget különosen. de nem
kizárólagosan kezességet, garanciát, vagy más harmadik személy kötelezettségéért
onkent vállalt felelősséget továbbá nem teljesithet ellenszolgáltatás nélküh vagy
térítésmentes penzeszkoz atadást
11.12. VÁL TOZAS A TULAJDONOSOK SZEMÉLYÉBEN

Az Ugyfél tudomásul veszi. hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig tagjai
tulajdonosai szemelyében, tovabbá tagi szerkezetében, tulajdonosi struktúrájában torténö
változashoz a Bank előzetes írásbeli hozzaJárulása szükséges.

•

12. BlZTOSÍTÉKOK
12.1 . FIZETÉSI SZAMLA MEGNYITÁSA ÉS A BANK BESZÁMiTÁSI JOGA
Szerződés fennállása alatt
fenntartani, és azon, illetve egyéb Banknál vezetett fizetési számláin a Szerződésben
rögzített számlaforgalmat bonyolítani.

Az. Ugyfél köteles a Banknál Fizetési Számlát nyitni, és azt a

Az. Ügyfél tudomásul veszi. hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, a Bank - amennyiben ezt kógens jogszabály nem ~árja kr - a pénz- és
elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban megjelölt.
kötelezően sorba állítandó fizetési megbízások sorrendjét követően , de minden más
fizetési megbízást megelőzően . az Ügyfél esedékessé vált fizetési kötelezettségeinek
összegével az Ügyfél Banknál vezetett bármely számláját megterheli, azokat az Ügyfél
felé fennallo tartozasába beszámítja.
12.2. FELHATALMAZÓ LEVÉLEN ALAPULÓ BESZEDÉSI MEGBIZÁS BENYÚJTÁSÁNAK
BIZTOSÍTÁSA

Az Ügyfél tudomásul veszi. hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget. a Bank az Ügyfél esedékessé vált fizetési kötelezettségeinek összegét a más
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájával szemben. felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízás útján érvényeslti.

Az Ügyfél kötelezi magát arra. hogy valamennyi jelenlegi és az esetleges jövőbeli
pénzforgalmi szolgáltatójánál a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályok szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bank beszedési
megbízás benyújtására való Jogosultságát, továbbá a más pénzforgalmi szolgáltató által
záradékolt felhatalmazó levelet a Banknak átadja. E kötelezettségének az Ügyfél a
Szerzodés megkötését követően esetlegesen - a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban - megnyitott fizetési számlák esetében az azokra vonatkozó
számlaszerzodes hatálybalépését követő 10 napon belül köteles eleget tenni. A
felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Ügyfél a felhatalmazást kizárólag a Bank
előzetes irasbeli hozzájárulásával vonhatja vissza
A Bankot a jelen pont alapján megillető beszedési megbízáshoz való jog. illetve az Ügyfél
be1elentés1 kötelezettsége a Tartozás összes elemének maradéktalan megfizetéséig áll
fenn.
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12.3. A BIZl OSil tKUL SZOLGALÓ TÁRGYAK BIZ TOSIT ÁSA

Az Ugyfél vagy a Biztos1ték1 Okirat Kotelezetlje köteles
i)
a Biztosítékul szolgáló vagyontárgyra a Bank által meghatározott minimum
biztosítási összegre vagyonbiztos ítási szerződést kötni
ii)
a b1ztos1tási szerzódés megkötését tanúsító okiratot (kötvényt) a Banknak bemutatni
és annak másolatát a Banknak átadni, és
iii) a biztos ítás költségeit viselni , a biztosítási szerződést a Tartozás maradéktalan
tel1esítesé19 fenntartani, a fennallást és a biztosítási díjfizetést a díjfizetés
gyakonságának megfelelő időközönként a Banknak igazolni.
12.4. POTFEDEZET NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KOTELEZETISÉG

Az Ügyfél köteles a Bank részére haladéktalanul bejelenteni a Biztosíték értékében
bekovetkezett bármely kedvezőtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles a
Bank 1rásos felhivasara . a Bank által megjelolt határidőn belül és értékben .
12.5. BIZTOSÍTÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK VISELÉSE

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank Jogosult a Biztosítéki Okiratok alapján felmerülő
valamennyi , szerződés vagy jogszabály alapján felmerülő díjjal és költséggel (ideértve
különósen, de nem kizárólagosan a Díjhirdetmény szerinti értékmegállapítási kóltségeket
és egyéb költségeket, TAKARNET rendszerhasználati dijat, TAKARNET változásfigyelő
szolgáltatásával kapcsolatos éves regisztrációs díjat, TAKARNET által változással
kapcsolatban küldött értesítéshez kapcsolódó tulajdoni lap lekérdezés díját, stb.)
esedékességkor az Ügyfél bármely nála vezetett számláját megterheln1.
13. FELMONDÁSI ESEMÉNYEK

A Polgári Törvénykönyv 6:387 §-ában és az itt felsorolt események mindegyike
F elmondás1 Eseménynek minősül
13.1. KtSEDELEM

Az Ügyfél az esedékesség napján nem fizeti meg a Tartozás bármely elemét.
13.2. FIZETÉSKÉPTELENSÉG

Az Ügyfél

1)
nem képes tartozásait esedékességkor megfizetni, egyébként fizetésképtelen,
jogszabály vagy bírót/hatósági határozat alapján fizetésképtelennek minösul,
ii)
tárgyalásokat
kezdeményez
bármely
átutemezéséröl felfüggesztéseröl, vagy

személlyel

fizetési

kötelezettségei

1i1) barmely f1zetés1 kotelezettsége tekintetében bíróság fizetési haladékot (moratórium)
állapított meg.
13.3. CSÖD VAGY FELSZAMOLAS

Az Ügyfél
i)
erre jogosult szerve felszámolási vagy csodelJáras megindítasárol határozott vagy
ilyen célbol összehívták,
ii)

elien bármely személy felszamolás eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be,

iii) felszámolásat vagy csödJet bírósági határozattal elrendelték (függetlenul attól, hOQY
az JOgeros-e vagy sem) vagy
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iv) erre Jogosult ·,zerve vagy egyéb szemely felszar- olc \'agy vagyonfelugyeto ( deert\!e
az ideiglenes vagyonfelügyelöt is) kirendelése! kérte
13.4. HÁTRÁNYOS HATÓSÁGI VAGY BÍRÓSÁGI ELJÁRAS

Az Ügyfél ellen

i)
valamint az Ügyfél vezető tisztségviselőivel illetve képviseletre jogosult tagjával
szemben büntetoeljárás indul vagy abban buntetö1ogi intézkedés alkalmazásáról
dontöttek
ii) végrehajtási eljárás indul vagy Fizetési Számlája ellen hatósági átutalási megbizást
és átutalás' végzést nyújtottak be,
iii)

,

cégb róság által indított törvényességi felügyeleti eljárás, vagy

1v) egyéb hatóság vagy bíróság olyan eljárást indít, vagy az Ügyfél terhére olyan
döntést. hoz. amely hátrányosan érinti Ügyfél azon képességét hogy a Szerződésben
vállalt kötelezettségét teljesítse.
13.5. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BIZTOSITÉKI OKIRATOKBAN ÉS MÁS SZERZŐDÉSEKBEN
(GROSS DEFAULT)

Az Ügyfél (1) a kózte és a Bank között, vagy (i1) a közte és a Bankcsoport tagja között

létrejött bármely szerzödésben vállalt fizetési kötelezettségét esedékességkor nem
teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el
A Cégcsoport Tagok vagy az Ügyfél tulajdonosainak. tagjainak bármelyike (i) a közte és a
Bank között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja kbzött létrejött bármely
szerzódésben vállalt fizetési kótelezettségét esedékességkor IJem teljesíti vagy egyéb
szerzödesszegéstkovetel
13.6. HAMIS NYILATKOZATTÉTEL

Szerződésben tett nyilatkozata annak megtételekor, vagy amikor az
megismételtnek tekintendő , (i} nem helytálló, (ii) valótlan , vagy (iii) félrevezető .

Az Ügyfélnek a

13.7. LÉNYEGES HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁS

A Bank véleménye szerint
i}
Piacösszeomlás vagy a bankközi piac nem megfelelő működése miatt nem vagy
csak aránytalan költséggel lehetséges a forrásszerzés a Bank számára.

az Ügyfél arról értesíti a Bankot, hogy a Szerződés jelen okirat 14.1. pontja szerinti,
ií)
Bank általi módosftását nem fogadja el, vagy
ii1) olyan egyéb lényeges hátrányos változás vagy változások következnek be, amelyek
a Bank számára nem teszik lehetővé a Szerződésben vállalt kötelezettségek
fenntartását.
13.8. EGYi=B SZERZŐDÉSSZEGi=s

Az Ügyfél nem vagy késedelmesen teljesíti a Szerződésben - a fizetési kötelezettségeken
túl - vállalt bármely egyéb kötelezettségét.
13.9 A FELMONDÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

a)

A felmondás következménye
Felmondási esemény bekövetkezésekor. vagy azt követően bármikor a Bank jogosult a
Szerződést felmondani A felmondásban a Bank értesíti az Ügyfelet, hogy együttesen

vagy kulön-külön a

következő

JOQkövetkezményeket alkalmazza
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1) a Bani-. torh a még ígenybe nem vett Kolcsont;
11) a Bank megtagadja es felfúggeszt a Kolcson folyósítását·

1i1} a Kolcsönbbl igénybe vett összegeket. és minden a Szerződés alapján a Banknak
járó összeget az Ügyfél köteles a Bank által meghatározott határidőn belül - a Bank
döntése szerint részekben vagy egészben - megfizetni
b)

A felmondás hatálya és a felmondási 1dö
A felmondás a Bank valasztasa szerinti idopontban lep hatalyba. amely akár azonnali
hatály is lehet A még hatályba nem lépett felmondás a Bank által az Ugyfélhez intézett
egyoldalú jognyilatkozattal visszavonható.
A felmondásban a Bank választása szerint felmondási
az azonnali hatályú felmondásra is A felmondási idő
végét a Bank határozza meg.

időt

jogosult kikotni, de jogosult
számított kezdetét és

közléstől

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1. A BANK ÁLTALI MÓDOS[TAS

a)

A mödosítás okai
A Bank jogosult a Hiteldíjat, a Tartozas keretében felszámított dijakat és költségeket,
valamint a Szerződés egyéb feltételeit - az Üzletszabályzatokat és a Díjhírdetményt is egyoldalúan módosítani, ha

í) a Felek Szerződés hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést
tartalmazó (ideértve különosen, de nem kizárölag a jelen Szerződés hatálya alá tartozó
szolgáltatásokra vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi) jogszabály,
kbzjog1 szervezetszabályozó eszköz, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy
hatósági határozat vagy végzés. a1ánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy
birósag1 értelmezésének megváltozása, bevezetése. hatályba lépése, jogerőre
emelkedése:hatályon kívül helyezése,
11) a Bank tevékenységére mükodésr feltételeire vonatkozó vagy azt érintő
Jogszabályvaltozás, Jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók
megváltozása, a Bank közteher- (pl. adó, illeték) fizetési kötelezettségének
növekedése a köte lező tartalékolási szabályok változása,

tii) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti
kamatlábak változása , az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói
árindex a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzpiaci
kamatlábak változása . a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a
h1telezö bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX
SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a
Banknál lekötött ugyfélbetétek kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a
befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek
kockázati tényezőinek az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, a Bank
forrásköltsége1nek. a számlavezetés költségeinek változása, a vállalkozói hitelek
kockázatának változása. az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a
Banknal felmerulo, harmadik személyek altal meghatározott koltségek, az Ugyfélnek
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Banknal felmerülö egyéb költségek változása,
1v) P1acosszeomlás kovetkezik be. amely soran a Bank nem él a Szerzódés 13 7 i)
alpontjaban foglalt felmondás1 1ogával,
v) az Ügyfélért vállalt kockázat tényezomek - a Jogszabály által elóirt tartalmú banki
ugyfélm1nosites1 fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő -
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ideértve az ugy1él h1telképességenek a b1ztos1tekok értékének valtozását 1s, valamint
az Ügyfé'nek nyújtott termék kockázati tényezöinek a Bank '<ockázat1 kamatfelárának
az Ügyfél kockázatának változása, amelyet a Bank az Ügyfél pénzügyi-gazdasági
helyzete. ágazatának helyzete, az Ügyfél piacon betöltött szerepe, illetve a banki
pénzforgalmának nagysága, összetétele és ezek változása alapján állapít meg,
vi} az Üzletszabályzatok hatálya alá tartozó ÚJ szolgáltatások, ugyletek bevezetése, az
Ügyfél részere torténő elérhetové tétele, ezek megszűnése vagy az Ügyfél részére
torténo elérhetetlenné válása, vagy
vii) az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet feltételeinek a teljesítésében közremüködö
személy (ideértve az ügylet refinanszírozásában részt vevö személyt is) általi
megváltoztatása,
a módosítást indokolják
b)

Díj és költség automatikus módosulása
A

•

Tartozás részét képező díj, költség

automatikus módosulásának esetet a

következők·

i) A Szerződés alapján felszámított diJak. költségek - beleértve a százalékos
mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is - minden évben a
Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutódja, illetve a feladatát ellátó személy) által
közzétett inflációs ráta mértékével nönek a közzétételt követő hónap 15. napjától
ii} Az Ugyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet költségének, a teljesítésben közreműködő
harmadik személy általi megváltoztatása (ideértve különösen a Szerződésben foglalt
ügyletre vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi 14.1. a) i) pontban
meghatározott szabályozó következtében a Bankra harmadik személy által áthárított
díjat vagy költséget, levonásokat és visszatartásokat) esetén nőnek a Bank által
felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a teljesítésben közreműködő harmadik
személy általi alkalmazás időpontJától.

Az OTP Bank

Nyrt. jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és
költségváltozástól eltérően az Ügyfél számára kedvezőbb dlj- és költségtételeket
alkalmazni.

e)

A módosítás tartalma
Módosltásnak minősül a Szerződés bármely rendelkezésének módosítása, a
Szerződés új rendelkezésekkel történő kiegészitése. egyes rendelkezések hatályon
kívül helyezése vagy az Üzletszabályzatok, illetve a Díjhirdetmény teljes egészének
hatályon kívül helyezése és új Üzletszabályzatok, illetve Díjhirdetmény bevezetése. A
Bank az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a Hpt.-ben meghatározott keretek között
gyakorolhatja.

d)

A módosítás közJése
A Szerződés Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról (módosulásáról) a Bank a
módosítás (módosulás) hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően ,
hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet A Szerződés Ügyfél számára kedvező
módosításáról (módosulásáról) a módosítás hatálybalépésének napján, hirdetmény
formájában rs értesítheti az Ügyfelet. A Bank jogosult az Ügyfelet a Szerződés
módosításáról (módosulásáról) postai úton vagy elektronikus úton értesíteni.

e)

Az Ügyfél módosítással kapcsolatos jogai
Hirdetményi értesítés esetén amennyiben az Ügyfél a közzétételtől számított 15
(tizenöt} napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a
Szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.
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Postai vag) elektronikus úton tortenö értesites eseter amennyiben az Ugyfél a
kozlés ol számított 15 (ttzenot) napon belul írasban észrevételt nem tesz. ktfogast nem
emel ugy a Szerzodés módositásat (módosulasát) részéról elfogadottnak kell
tekinteni.
Ha a Bank a Szerzódés modosítasárol (módosulásárol) (1) h1rdetmeny1 és (11) postai
vagy elektronikus úton 1s értesit1 az Ügyfelet, akkor a hirdetményi értesítés szabályai
az irányadók
Amennyiben az Ugyfel a Szerződés módosítása (módosulása} kóvetkeztében a
továbbiakban nem klvánja a Bank szolgáltatásait igénybe venni, úgy jogosult a
Szerzödést - az önkentes. tel1es előtörlesztésre vonatkozo szabályok szennt - 15
(t1zenot) napos hatándövel irásban felmondani

14.2. A:l.. ÜGYFEL KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSITAS
A kérelem előte~esztésének okai

a)

Az Ügyfél - amennyiben pénzúgyi helyzetének alakulása ezt megkívanJa - kérhet
i) Prolongác1ót; illetve

it} a
b)

Szerződés

egyéb rendelkezésének módosítását

A kérelem elóteí}esztésének hatándeje
A módosításra vonatkozó kérelmet annak kötelező mellékleteivel egyutt (a jelen pont
alkalmazásában együttesen: Módosítási Kérelem) olyan időpontig kell benyújtani, hogy
idő
álljon
rendelkezésre a Módosítási Kérelem
a Banknak megfelelő
teljesíthetőségének felülvizsgálatára és a döntés meghozatalára Prolongáció esetén a
Módosítási Kérelmet legkésőbb a Lejárat Napját. illetve az érintett közbenső
torlesztórészlet esedékességét 30 nappal megelőzően kell előter1eszten1.

e)

A módos ítás létrejötte és hatálybalépése
Az Ügyfél által indítványozott szerződésmódosítás akkor JOn létre, ha a Felek a
szerződésmódosításra vonatkozó, írásba foglalt okiratot kölcsönös aláírásukkal látták
el. és az így aláírt eredeti okiratot a Bank kézhez kapta.

Az Ügyfél altal indítványozott szerződésmódosítás akkor lép hatályba. ha a
szerződés módosító okiratban meghatározott hatálybalépési feltételek teljesültek.
a)

A modositással kapcsolatos díjfizetést kötelezettség
Az Ugyfél által kezdeményezett módosításért a Bank a Szerzodés 14 2. a) i)
alkalmazása esetén prolongác1ós díjat. a Szerződés 14.2 a) ti) alkalmazása esetén
szerzodésmódosítás1 diJat számíthat fel a mindenkori Dijhirdetmény szerint.

15. ERTESÍTESEK

A Bank az Ügyfélnek címzett postai értesítéseket a Szerződésben meghatározott
' evelezési címre 1uttat1a el. Az Ügyfél a levelezést címét a Bankhoz megküldött írásbeli
bejelentésben módosíthatia azzal. hogy a módosítás a Bank által történő nyilvántartásba
vétellel lép hatályba
A Bank által az Ugyfélnek írásban kúldött értesítések - ide nem értve a hirdetményeket kozlesenek időpontja az értesítés az Ügyfél általi kézhezvételének napja. A postai úton, a
Bank által az Ügyfél ismert címére igazoltan megkuldött értesítéseket a Felek az elküldést
koveto otodtk (5 ) munkanapon kozóltnek tekintik, még ha azok ,címzett ismeretlen·,
. elköltözött . cím nem azonosítható' "átvételt megtagadta" kezbesités akadályozott",
vagy ~nem kereste meg1elóléssel Jónnek 1s vissza a Bankhoz. Az elküldés időpontjának
igazolásául a Bank postakonyve vagy ezzel egyenértékű a posta által kiállított okirat 1s
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szolgálhat. A hirdetmén~· .Jt1an torténo kapcsolattartás mégvalosulhat lega aob két
országos terjesztésü napilapban a Bank f1ókJa1ban vagy hon ap1an torténo közzététellel.
amely esetben a hirdetményt a közzététel napján kell kózoltnek tekintem.
16. ÜZLETSZABÁLYZATOK, HIRDETMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁS

a)

Üzletszabályzatok és hirdetmények

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos
i) Díjhirdetménye,
ii) Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzata.
iti) Uzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról és
iv) Attalanos Üzletszabályzata a 2014 március 15-tól megkötott szerződésekre az
irányadó
(a Szerződés alkalmazásában együttesen: Altalános Szerződési Feltételek).

A jogviszony tartalmának megállapítása során e felsorolás egyben értelmezési sorrendet
is jelent.
b)

Az Általános Szerződést Feltételek
Az ügyfél kijelenti, hogy a 1elen Szerződés aláírását megelözóen megismerte a
Szerződés részét képező Általános Szerzödési Feltételeket, és - a jogszabályoktól, a
szokásos sz.erzödési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között
alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően - a
Szerzódés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja

e}

TáJékoztatások
A személyes adatok kezelésére, a banktitok kezelésére és a Központi Hitelinformációs

Rendszerre vonatkozó tájékoztatást az Üzletszabályzatok tartalmazzák. amelyeket az
Ügyfél megismert
d}

Hozzájárulás

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok alapján - a Bank által - a
Jelen szerződés adatai - továbbá az azokban, 1lletöleg a Szerződés adataiban történő
változás esetén a megváltozott adatok - a Központi Hitelinformációs Rendszer részére
átadásra kerülnek. Az Ügyfél jelen szerződés alálrásával igazolja, hogy a "Tájékoztató
a Kozponti HiteltnformáC16s Rendszer részére történő adatszolgáltatásról a vállalkozói
ügyfélkorre vonatkozóan~ címü tájékoztatóban foglaltakat megismerte és megértette.
valamint a dokumentumot átvette.
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1i. ALKALMAZANDO JOG

A Szerzoaésre és annak értelmezésére a magyar JOQ az iran) adó

A Jelen Szerzödés (ideértve az annak részét képező Általános Szerzodés1 Feltételeket, és

minden más a jelen Szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben
hivatkozott dokumentumot} tartalmazza a Felek közti megállapodás valamennyi feltételét,
melyre tekintettel a Felek a Jelen Szerződésbe és az előbbiekben hivatkozott
dokumentumokba nem foglalt jelen Szerződés tárgyában kotott korábbi megállapodásai
hatályukat vesztik. és a Felek kifejezetten k1zá~ák a jelen Szerződésben és az
előbbiekben
hivatkozott dokumentumokban foglaltakon kivüh azon szokások
alkalmazását. amiben korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és a gyakorlatot,
amelyet egymás közt kialakítottak, illetve az üzletági szokásokat

A Felek a Szerzodést a 8 1 pontban foglalt rendelkezésre kifejezett tekintettel ír)ák alá.
Ügyfél képviselője (kepviselömek mindegyike} megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti
Joggal rendelkezik a Jelen Szerződés aláírásához. az abban foglaltak vállalásához, melyek
tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá , nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve,
vagy az ilyen feltétel teljesült, a Jóváhagyás rendelkezésre áll.
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1 db Tulajdonost kötelezettsegvallalásról szóló
1 db Felhatalmazo levél
1 db Jelzálogszerzodés (ingatlanra)
1 db követelésen alapított Jelzálogszerzödés
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1 sz.melléklet
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott
a vá'lalkozás tel1es neve.
a vállalkozas rövidített neve.
székhelye
adószáma
cégjegyzékszáma
statisztikai szám1el
levelezési c1m.
képviseh(k) (név, beosztás).
kapcsolattartó.

. Sóstó-Gyógyfurdok Szolgaltató és Feileszto
Zártkörúen MOködö Részvénytársasag
„Sóstó-Gyógyfúrdök" Zrt
4431 Nyiregyháza-Sóstógyógyfürdó, Szódaház u 18

11256779-2-15
15-10-040189
11256779-9604-114-15
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdö. Szodaház u. 18.
Dr. Podlov1cs Roland. vezérigazgató
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

(a továbbiakban: Ügyfél} hivatkozva a köztem és az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051
Budapest, Nádor u. 16 ; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10041585 cégjegyzékszámon, továbbiakban: Bank) között létrejött 1-1-17-4400-0336-6
szerzödésszámú kölcsönszerződésre (továbbiakban' az összes mellékletével együtt:
Szerződés) - a Bank által nyújtott megfelelő tájékoztatást követően - hozzájárulok ahhoz,
hogy a Szerződésből fakadó bármely tartozás maradéktalan megfizetéséig (amely feltétel
fennállását a Bank igazolja)
(a )az adóhatóság (NAV, érintett önkormányzat jegyzője) az Ügyfélre vonatkozó
adótitoknak minősülő információt (különösen , de nem kizárólag a köztartozások
fennállása , vagy fenn nem állása, azok mértéke, és esedék~ssége),
(b }az Ügyfélről valamint az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásokról
rendelkezésre álló adatokat a gazdasági kamara és a Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közremüködö Szolgálat (beleértve a 2006. évi V tv.
14 §.szerinti csoportosított céginformációt is).
(c.} az Ugyféllel szerzódéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény az Ügyfélre
vonatkozó banktitoknak minősülő az Ügyfél számlájára, annak egyenlegére , a
penzügyi intézménnyel szemben fennálló tartozásának összegére és jogcímére
vonatkozó információt,
(d.)a Biztosítékokra vonatkozó vagyonbiztosítást nyújtó biztosító az Ügyfélre és a
Biztosítékra vonatkozó biztosítási titkot,
a Bank írásbeli kérésére haladéktalanul kiadja a Bank részére. Az Ügyfél felhatalmazása
arra 1s kiterjed, hogy a Bank a Szerződés fennállásával kapcsolatos banktitoknak minösulö
információt az adatkérés keretében az itt megjelölt személyeknek átadja.
Kelt: Nyíregyháza, 2017 december 19.
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1-17-4400~0336-6

2 sz me le~ et
LEHiVÁSI ÉRTESITÖ

Címzettje OTP Bank Nyrt.
Feladó SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDÓ ZRT)

Dátum [• ]
Tisztelt OTP Bank Nyrt.!
1.
Az OTP Bank Nyrt. és a(z) SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐ ZRT, mint az Ügyfél között
napján létreiott 900 OOO OOO HUF, azaz Kilencszázmrlhó forint összegű 1-1-17-4400-0336-6
számú kölcsonszerzödés 4.1 [• ]alpontja alapján, visszavonhatatlanul ké~ük
[• ] HUF azaz
[• ]forint
összeg folyósítását a Szerződés 4.2 pontjában megjelölt fizetési számlára az alábbiak
szennt·
A folyósitás érteknapJa lldöpont1a/. [• J
Egyéb:[• )
2.

MegerösítJük hogy a Szerzodés 4 1 pontjában (Folyósitás1 feltételek) meghatározott
valamennyi feltétel a jelen Lehrvási t.rtesito napján teljesült és nem állnak fent olyan okok
amelyek alapian a Bank a folyósítás megtagadására lenne jogosult.

Tisztelettel:

Kelt. hely datum

A:z Ügyfél cegszerú alálrása

Az OTP Bank Nyrt tölt kr
A Leh vás1 ertesíto beerkezese· I• J
A lehlvás teljesltésének időpontja :( • )
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TULAJDONOSI KÖTELEZETISEGVÁLLALÁSROL SZOLO SZERZÖDÉS
szerződés {a továbbiakban. a Tulajdonosi
Kötelezettségvállalásról Szo/ó Szerződés ) az OTP Bank Nyrt (székhely 1051 Budapest.
Nádor u 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégblrósága a 01-10-041585
cégjegyzékszámon; képviselik. Dankó Péter KBC vezető és Székely-Szabó Szilvia KBC
vezető helyettes, Kapcsolattartó Északkelet-magyarországi Régi Nyiregyhaz1 Fiók amelynek
címe· Nyíregyháza Rákóczi u 1 egyéb adatai az üzletszabályzatokban, a továbbiakban az
OTP Bank Nyrt.

A jelen tulajdonos köte ezetlségvállalásról szóló

és
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószáma. 15731766-2-15 statisztikai
számjele
15731766-8411-321-15, székhelye. 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1
képviseletében Dr Kovács Ferenc polgármester}
(továbbiakban.· Tulajdonos)
és

•

a vállalkozás teljes neve:
székhelye:

Sóstó-GvóavfOrdók Zrt.
4431 Nyiregyháza-Sóstógyógyfürdö,
Szodaház u. 18.

adószama
cégjegyzékszáma·
levelezési cím

11256779-2-15
15-10-040189
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Szódaház u. 18.

kéov1seh(k) (név. beosztás):
kaocsolattartó:

Dr. Podlovics Roland vezériqazqató
Dr. Podlovics Roland vezéri~azqató

(továbbiakbari Ügyféf)
(OTP Bank Nyrt és Tulajdonos valamint az Ugyfél együttesen: Felek)
között jött létre az alábbi napon es helyen:

1.

A Szerzódés

1.1. A Tulajdonos kijelenti hogy tudomással bír arról, hogy az Ügyfél és az OTP Bank
Nyrt. között 2017. december 19 napján 1-1-17-4400-0336~ számon pénzügyi
szolgáltatás nyújtásara vonatkozó szerzödés (továbbiakban: Sz.erzódés) jÖtt létre. A
Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy a Szerződést illetve annak tartalmát ismerik. A
1elen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződés a Szerzödés
elválaszthatatlan 3. számú mellékletét képezi.
1.2 A Szerződés fogalom-meghatározásai és értelmezési szabályai a 1elen Tulajdonosi
Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésben ugyanazzal a jelentéssel és
Joghatállyal bírnak.
2.

Tulajdonosi Kötelezettségvállalások
2.1 Csooorton Belüli Kifizetések. Kölcsönok és Kezességek
2.1 1.A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartozás maradéktalan
tel1esítéséig az Ügyféltől osztalékot osztalékeloleget, más ezzel azonos
gazdasági rendeltetésű kifizetést nem kér, követel, perel igényel vesz vagy
fogad el A Jelen pontban foglalt kotelezettségvallalás kiter]ed a sajat töke
terhére tel1esitett bármely kifizetésre, akár készpénz. akár beszámítás útJán.
akár egyéb más módon
2 1 2.A Tulajdonos kotelezettséget vállal arra. hogy a Tartozás maradéktalan
teljesítése1g

: 1
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2 1.2 4.

az Ugyfél részére nyuJtotl hltelt, kolcsönt vagy más hasonló
pénzügyi adósságot aláre'ldeli az OTP Bank Nyrt fele fennálló
Tartozásnak, és
azt tökerészként alárendelt pozic16ban tarttatja. és
azt nem igényeli vissza visszafizetést törlesztés vagy bármilyen
formaban kifizetést nem kér és nem fogad el, (ideértve a
beszámítást és a tagi kólcsön utáni kamat fizetését is), azt az
Ügyféltöl semmilyen formában nem igényelt vissza valamint
a 2 1.2.1 pontban hivatkozott hitelt, kölcsónt vagy más pénzügyi
adósságot nem mondja fel, attól nem áll el, nem szünteti meg és
nem bontja fel azt nem engedményezi, ruházza át.

2 1 3.A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartozás maradéktalan
teljesítéséig az Ügyféltől management dij vagy más hasonló jogcímén történő
kifizetést nem kér. követel, perel igényel. vesz vagy fogad el
2 1.4.A fenti 2 1 1 - 2 1 3 pontokban foglaltak nem vonatkoznak az Engedélyezett
Kifizetésekre
2 1.5 Engedélyezett Kifizetés jelenti:
Amennyiben az Ügyfél teljesitl a Kölcsönszerződés 5.2 f) pontjában - ADSCR
számítás - foglaltakat, úgy nem szükséges a Bank előzetes írásbeli
hozzájárulása a kifizetésekhez, de a kifizetések teljesltéséröl és az ADSCR
számításról köteles a Bankot elözetesen irásban tájékoztatni
2 1 6 A Tulajdonos a Bank előzetes irásbeh hozzájárulása nélkül nem kér követel,
perel, igényel, vesz vagy fogad el az ügyféltől hitelt, kölcsönt más hasonló
gazdasági rendeltetésű kötelezettséget, különösen. de nem kizárólagosan
kezességet, garanciát, vagy más harmadik személy kötelezettségéért önként
vállalt felelosséget, továbba ellenszolgáltatás nélkuh vagy térítésmentes
pénzeszköz átadást.
22

Válto~ás

a Tulajdonos Személyében

A Tulajdonos kötelezettséget vallal arra, hogy a Tartozás maradéktalan tel1esítésé1g
az OTP Bank Nyrt. előzetes irásbeli hozzájárulása nélkül nem változtatja meg az
Ügyfél tagi szerkezetét, tulajdonosi struktúráját, az Ügyfélben fennálló tulajdonosi
részesedését nem idegeníti el és nem ruházza át
2.3. További Kötelezettségvállalások
2.3.1 A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra. hogy a Tartozas maradéktalan
teljesitésé19 az OTP Bank Nyrt előzetes irásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél
társaságban tökeleszállítást nem hajt végre, azzal hogy a jogszabályban
meghatározott kotelezb tökeleszállitás esetében az erre okot adó körülmény
felmerülését kovetöen haladéktalanul táJékoztatja az OTP Bank Nyrt -t
2 3 2 Tulajdonos kötelezettséget vállal arra hogy
- a projekttel kapcsolatban megkötésre kerülő támogatási tervezői muszaki
ellenon vallalakozó, üzemeltetési és minden egyéb szerződést, azok megkötését
követöen 5 napon belül a Bank részére benyújtja
- a szálloda mi.Jkodtetésére a Bankkal egyeztetett módon a Bank hozzájárulásával
kot uzemeltetés (koncessziós) szerződést. és ezt a szerződést a hitel futam1de1e
alatt a Bank elozetes írásbeli Jóváhagyása nélkül nem módosíthatja illetve nem
szuntethet1 meg
- a Sóstó-Gyógyfurdök Zrt-vel megkötött Üzemeltetési Megállapodást és A
nyiregyhaz1
lakosok
furdojegy
kedvezményének
megténtéséről
szóló
Megállapodast illetve Társberuházo· Megallapodást a Bank e1özetes irásbeh
hozzajárulás nélk.ul nem módosítja ne'l'I szünteti meg
- a projekt liOnatkozásában a támogató hatóságnak készltendo 1dököz1
adatszolgáltatást a táriogató hatoság felé történö ben)'ú1tássa egy tdöben a

~I
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Banknak is becsatolja Továobá válla.Ja, hogy minden 01yé1'1 dokumentumot am~ly
a projekt !<észültsegét igazolja <PI műszaki Jelentes stb ) folyamatosan a Bank
rendelkezésre bocsátja
. a tamogatas rendeltetesszeru felhasználásáról készített beszamolóJát, annak
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő benyújtását kovetö 3 napor belu
a, a beszámoló elfogadasáról vagy elutasításáról szóló döntésről annak kézhez
vételét kovetoen haladéktalanul értesíti a Bankot
- az átvett pénzeszköz felhasználását annak felhasználását követő 3 napon belül
igazolja.
2 3.3 Tulajdonos elfogadja illetve kötelezettséget vállal arra, hogy
- a Sóstó-Gy6gyfürdök Zrt. tagi szerkezetében, tulajdonosi struktúrájában változás
vagy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-ben tökeleszállltás a Bank lrásbeh hozzájárulása
nélkül nem megengedett. azzal hogy a Jogszabályban meghatározott kotelező
tökeleszállitás esetében az erre okot adó körülmény felmerülését követően
haladéktalanul tájékoztat1a a Bankot.
• az általa nyú1tott (tagi) kölcsönök, vagy bármely követelésük alárendelt a Bank
h1tele1hez képest
2.3 4 Tulajdonos vállalJa, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan az OTP Bank Nyrthez rendszeres adatszolgáltatás keretében benyújtja:
• koltségvetés1 rendeletét, annak módosításait, éves és évközi beszámolóját.
zárszámadását könyvvizsgálói jelentésekkel együtt elfogadásukat kbvetö 15 napon
belül hiteles másolatban,
. negyedévente, negyedévet kóvetö hónap végéig az évközi beszámoloját,
korosltott vevő-szállító kimutatását.
- az OTP Bank Nyrt. külön kérésére az Önkormányzat gazdálkodásáról likviditási
helyzetéről szöveges és számszaki tájékoztatást nyújt.
2.4. Tula1donosi Kötelezellségvallalások Megsértése
2.4.1 A Tulajdonos és az Ügyfél tudomásul veszik és elfogadják, hogy az OTP Bank
Nyrt. jogosult a Szerződést felmondani (megszüntetni), amennyiben a
Tu1a1donos a jelen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésben
foglalt kötelezettségeit megszegi.
3.

4"1

Általános Rendelkezések
3.1 Az. ügyfél a 1elen Tula1donos1 Kötelezettségvállalásról Szóló Szerzódésben
foglaltakat elfogadja és magára nézve kotelezönek ismeri el.
3 2. Értesítések
3 2.1.Az. ügyféllel
irányadóak

történő

kapcsolattartásra

a

Szerződés

rendelkezései

az

3.2 2 .Az OTP Bank Nyrt a Tulajdonosnak címzett postai értesitéseket a jelen
Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésben meghatározott
levelezést címre juttatja el. A Tulajdonos a levelezési címét az OTP Bank Nyrt.·
hoz megküldött írásbeli bejelentésben módosíthatja azzal, hogy a módosltás az
OTP Bank Nyrt. által történő nyilvántartásba vétellel lép hatályba
3 2.3 Az. OTP Bank Nyrt által a Tulajdonosnak írásban küldött ertesitések
közlésének 1dopontja az értesités Tulajdonos általi kézhezvételének napja. A
postai úton, az OTP Bank Nyrt. által a Tulajdonos ismert címére igazoltan
megküldött értesitéseket a Felek az elküldést követő ötödik (5) munkanapon
közöltnek tekintik. még ha azok . címzett ismeretlen", ~elköltOzött" . •cím nem
azonoslthatö" .átvételt megtagadta'. . kézbesltés akadályozott• vagy .nem
kereste" megjelöléssel jbnnek is vissza az OTP Bank Nyrt.-hoz. Az elküldés
1döpontJának 1gazolctlsául az OTP Bank Nyrt postakönyve vagy ezzel
egyenertékü a posta által ktállltott okirat 1s szolgálhat

4 0
3 3 A JEien TulaJaonos1 Kötelezettségvállalásrol Szóló Szerzodés tartalmazza a Felek
kozh me~állapodás valamennyi feltetelet melyre tekintettel a Fe ek a jelen
TulaJdonos1 Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésbe nem foglalt Jelen
Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződés tárgyában kötött korábbi
megállapodásai hatályukat vesztik. és a Felek kifejezetten kizárják a jelen
Tulajdonosi Kotelezettségvállalasról Szóló Szerzödesben foglaltakon kivüli azon
szokások alkalmazását, amiben korábbi uzlett kapcsolatukban megegyeztek. és a
gyakorlatot amelyet egymás közt kialakítottak, 1tlelve az üzletági szokásokat.

3.4 Felek rögzítik, hogy a jelen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződés
kizárólag írásban. és az OTP Bank Nyrt. által 1s aláírt szerzodésben módosítható. A
szóban. ráutaló magatartással faxon vagy e-mailben tett ilyen tartalmú
JOgnyilatkozatok érvénytelenek.
3.5. A jelen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésre, illetve annak
értelmezésére kizárólag a magyar Jogot kell alkalmazni azzal, hogy annak
alkalmazása során a Felek kifejezetten kizá~ák a magyar jog nemzetköZJ magánjogi
kollíziós normáinak alkalmazása! A jelen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.

3.6 A Felek a Jelen Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződés és a benne
foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően
mmt a1<aratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelöen ll]ák alá.
3 7 A Tulajdonos valamint az Ugyfél képviselője (képviselömek mindegyike} megeröslt1
és kijelenti hogy megfelelő képviseleti Joggal rendelkezik a jelen Tulajdonosi
Kötelezettségvállalásról Szóló Szerzödés atalrasához. az abban foglaltak
vállalásához. melyek tekintetében képviseleti ioga nem esik korlátozás alá, nincs
feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás
rendelkezésre áll. A Tulajdonos valamint az Ügyfél képviselője (képviselőinek
mmdeg~ke) megerősíti és kijelenti hogy közte és az általa képviselt közt nem áll
fenn érdekellentét
Nyíregyház.a 2017. december 19 ,
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Dr. Kovács Fereiic····--polgármester
Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Jogilag ellen~yez1e : ,
dátum:. .~ :„ :-~.
alálras ~.~~-~- ...

Penzügytleg ellenJe9xezte.
dátum
. 2ílP úf1... 1 9
a:á1ras
•. •

Daflkó Péter
KBC vezeto

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezeto helyettes

OTP Bank Nyrt.

~
~ )
-.
Dr Podlavics Roland
vezérigazgató
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

1
Szerzo~es

OTP Bank Nyrt

sz.

Elöado.

1-1-17-4400-0336-6
Tamás József

JELZÁLOGSZERZŐDÉS
{ingatlanra)
amely letrejott egyrészrol az OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16„
nyilvántartásba
vette a
Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a
01-10-041585
cégjegyzékszámon, statisztikai számjel. 10537914-6419-114-01 , adószám: 10537914-4-44,
kapcsolattartó· Északkelet-magyarországi Ré9ió Nyíregyházi Fiók , amelynek címe: 4400
Nyíregyháza, Rákóczi u 1„ egyéb adatai az Uzletszabályzatokban: a továbbiakban: Bank)
mint Zálogjogosult másrészről

Zrt (szekhely. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdö Zrt , nyilvántartásba vette a
Nyiregyház1 Torvényszék Cégbirósaga 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai
számjel: 11256779-9604-114-15, adószám : 11256779-2-15) képviseletében Dr. Podlovics
Roland vezérigazgató
mint zálogkötelezett (továbbiakban: Zálogkötelezett),

Sóstó-Gyógyfürdők

- a továbbiakban egyuttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.)
2017. december 19. napján a Bank és Sóstó-Gyógyfurdök Zrt (székhély. 4431 NyíregyházaSóstófürdö Zrt nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189
cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15),
mint adós (a továbbiakban: Adós) között pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a
továbbiakban Szerződés) jött létre a következó feltételek mellett·
Szerzödés megnevezése
Szerződés száma.
Követelés összege:

Kőlcsönszerzödés

1-1-1 7-4400-0 336-6

900.000.000,- Ft

Járulékok költségek megnevezése. mértéke:
Ügyleti kamat
Kezelési költség .
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteld1j után:
A követelés felmondással is lejárttá tehetó

3 havi BUf?OR + 1,25%
nem kerül felszámltásra
évi 0,15%
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
ügyleti kamat + díjhirdetmény szerint

2.) A Zálogkotelezetl és a Bank megallapodnak abban hogy ingatlan Jelzálogjog
alap1tanak a Bank Javara a Banknak az 1 ) pontban megjelölt. a Zálogkötelezett előtt ismert
tartalmú Szerződés alapjan keletkezett Jogviszonyból eredó követelései biztosításá
900.000 .000 - Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelm
teljesités esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit 1s) erejéig a
Zálogkotelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra soron következö zálogjogi ranghelyen. A.
Zálogkötelezett, mint az ingatlan tulajdonosa a jelzálogjog biztosítása érdekében az alábbi
ingatlanokra elidegenítési és terhelési tilalmat alapít a Bank Javára.

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyra1z1 száma . fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

kivett strandfürdő
Nyíregyháza. belterület 15082 hrsz.
15082 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan megnevezese:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma. fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

kivett víztorony
Nylregyháza, belterület 15085 hrsz.
15085 hrsz. belterület

Tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan megnevezese
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma , fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:

kivett fürdő
Nylregyháza, belterület 15086 hrsz.
15086 hrsz. belterület

Tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan megnevezése.
Az ingatlan elme:

Sóstó-Gyógyfürdők

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

Zrt.

Az ingatlan helyrajzi száma. fekvése:

kivett parkfürdö
Nyíregyháza, belterület 15087/3 hrsz.
15087/3 hrsz. belterület

Az ingatlan tulajdónosa·

Sóstó-Gyógyfürdők

Tulajdoni hányad·

1/1

Az ingatlan megnevezese
Az ingatlan elme:

kivett szálloda. műemlék
Nyíregyháza, belterület 15088 hrsz.
15088 hrsz. belterület

Az ingatlan helyra1z1 száma, fekvése:

Zrt.

Az ingatlan tulajdonosa

Sóstó-Gyógyfürdők

Tulajdoni hányad

1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa·

kivett közpark, műemlék
Nyíregyháza, belterület 15089 hrsz
15089 hrsz, belterület

Tulajdoni hányad.

1/1

Az ingatlan megnevezése.
Az ingatlan cime·

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt

Zrt

Az ingatlan helyrajzi száma . fekvése·

kivett parkfürdó és csatorna pool-bár
4400 Nyíregyhaza. Berenát utca 1.
15157/4 hrsz. belterület

Az ingatlan tulajdonosa

Sóstó-Gyógyfürdők

Tulajdoni hanyad·

1/1

Az ingatlan megnevezése:

kivett beépitetler terület
Nyíregyháza belterulet 1518114
15181 /4 hrsz. belterület
Sóstó-Gyóg1'fúrook Zrt
„11

Az ingatlan cime·

Az ingatlan helyra1z1 száma fekvése.
Az ingatlan tulajdonosa
Tulajdoni t arvad
')

Zrt

'3
Az ingatlan megnevezese:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése.
Az ingatlan tulajdonosa
Tulajdoni hányad

kivett sétány
Nyíregyháza, belterület 15181/5 hrsz.
15181/5 hrsz belterület
Sóstó-Gyógyfürdök Zrt
1/1

3.)
A Zálogkötelezett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz. hogy a
Zálogkötelezett tulajdonában álló 2.) pontban megjelölt ingatlan 111 tulajdoni hányadára a
2.) pontban megjelölt összeg es járulékai erejéig a Bank javára jelzálogjogot jegyezzenek be,
továbbá e jelzálog biztosítására ehdegenítési és terhelési tilalmat jegyezzenek fel az
ingatlan-nyilvántartásba (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedély alapján a Bank kéri.
hogy jelzálogjoga illetve e jelzálogjogra vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint, a 2. pontban megjelölt ingatlanra. illetőleg tulajdoni
hányadra bejegyzésre. illetve feljegyzésre kerüljön.

flie4

4.)

A Zálogkotelezett k1Jelent1, hogy a jelen

szerződéssel

lekötött ingatlant más jogügylet

biztosítékául már lekötötte.
Azál001001
. . be1eovzese
.
' k
1 Bejegyzés száma
Bejegyzés
hrsz. " Ranghely
!
összege
h1drológia1 507 41 /2005.04.27
115082

~

Jogosult

Nyirségvíz Zrt.

1

védőterület

biztosítására
1
használat ioaa
vezetékioQ 32086/3/2014 01 .15
E.ON Zrt.
1 Sz-Sz-B Megyei Földhivatal
földmérési jelek 1 75388/ 1998.11 .1 1
elhelyezését
biztosító
1 használati jog
hidrológiai 50741/2005.04.27
Nyirségvíz Zrt.

1
15082
15085

15086

védőterület 1

1
1

15086
15086

•

15086

i

elso

15087/3

biztosítására 1
használat
iooa
\
1
vezetékjog 32086/3/2014.01.15 i E.ON Zrt.
250 OOO.OOO Ft 37028/2/2015.02.05
OTP Bank Nyrt.
és járulékai
1
1 elidegenítési és 37028/212015.02.05
OTP Bank Nyrt
terhelési tilalom ,
1
hidrológiai ~ 507 41/2005.04.27
1 Nyirségvíz Zrt.
védőterület
'

1
~

_15087/3
J5087/3
15087/3
~

15088

elsö

biztosítására
használat
joga
1
vezetékioa 61533/5/2012.08 .15
E.ON Zrt.
1 250.000.000 Ft 30626/5/2017 .01 .03 i OTP Bank N~rt.
1 elidegenítési és 30626/5/2017 .01 .03 . OTP Bank Nyrt.
terhelési tilalom
1
hidrológiai 1 50741 /2005.04.27
j Nyfrségvíz Zrt.
1
védőterület
1
biztosítására
1

.(~

!

\4
!1asználat JOga

_

_

_

-=:-

Lsoisoj~~u~~k~;. 37028/21201 5.02.0~ 1
15089 1
15157/4

védőterület

l

15157/4
15157/4
15157/4

OTP Bank Nyrt·- - --..1

elidegenítési és 37028/2/2015.02 05
OTP Bank Nyrt.
terhelési tilalom
hidrológiai 1 50741 /2005.04.27 -rNyírségviz Zrt
vedoterület
1
biztositására
1. használat joQa
vezeték1og 61533/5/2012.08.15 1 E.ON Zrt.
Nyírségviz Zrt.
hidrológiai 182747/2007 11 .20

1

1

-=--- _ ~-- =t

elsö

!
15181 /4

i

biztosítására
1
1
használat joga
vezetékjog 61536/2/2012.08.15 1 E.ON Zrt
250.000 .000 Ft 1 43264/4/2016.03.08 1 OTP Bank Nvrt.
elidegenítési és 43264/4/2016.03.08 1 OTP Bank Nyrt.
terhelési tilalom
1 Nyirségvíz Zrt.
hidrológiai 1 50722/2005 04.27

i

védőterület

15181/4
15181/4
1518115

j
1

1

1

biztosítására
használat jOQa
vezetékioq
1
vezetékjog
hidrológiai

1
,
1 61536/2/2012. 08.15
' 37767/4/2014.02.07
' 50722/2005.04.27

E.ON Zrt
E.ON Zrt
Nyírségvlz Zrt.

védőterület

biztosítására
használat 1oga

A 2017 december 11-1, a 15086 hrsz-ú ingatlan esetében 2017. december 8-i állapot szerinti
ingatlan-ny1lvantartásban szerepló terheken túl az ingatlan per, teher és igénymentes

5.)
A Bank k1elég1tés1 Joga a jelen szerződés 1 ) pontjában meghatározott biztosított kovetelés
esedékessé válásakor a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg.
Zálogkötelezett kötelezettseget vállal a kielégítési jog megnyílása esetére a zálogtárgyból
történő k1eleg1tés türésere

6.)
Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha jelen szerződés 2. pontja szerinti
ingatlanok értéke jelentősen (a k1helyezéskor készíttetett értékbecslés szenntt forgalmi érték
30 %-át vagy a Szerződésben rögzitett mértéket meghaladóan) csökkent, Bankot
haladéktalanul tájékoztatja a csökkenesröl A Zálogkötelezett a Bank felszólítását követő 30
napon belül köteles az Ingatlanok értékét helyreállítani. más megfelelő értékű új zálogtárgyat
nyújtani vagy az értékcsokkenésnek megfelelő kiegészítő biztosítékot adni

A Zálogkote,ezett az ingatlant kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése esetén a Bank
felszólítására a fe szólításban meghatározott hatándőn belül rendelkezesre bocsátani

7.)

Az. Ingatlan értékesítésére - Bank választása alapján - bírósági , egrehaitás útjan vagy
bírósági végretia1tas melfozesevel kerulhet sor

„

r

A Zá log~btelezetl a Bank felhívására haladék ~a lanul kote1es az ingatlan ériékesitéséhez
szükséges nyllatkozato~·at megadni dokumentumokat átadn .

8.)
A Zálogkótefezett köteles a biztosítót írásban tájékoztatm arrol, hogy a vagyontárgyat
zálogjog terheli, és köteles felhatalmazni a biztosítót hogy a biztosítási szerzödésen a
Bankot a biztosítással kapcsolatban megillető Jogokat 1egyezze fel. vagy a Bank kérésere
köteles 1elzálog;ogol alapítani a biztosítási szerződésből eredő követelései tekintetében a
Bank javára és köteles annak hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzeséhez és a biztos/tó
értesttéséhez szükséges lépéseket megtenni.
A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlanra kőtött a Szerződés Bank általi teljesítésének feltételéül szabott - vagyonbiztosítási szerződés a
jelen zálogszerződés fennállása alatt nem szűnik meg, illetve azt nem szünteti meg, nem
módosítja. továbbá a biztosítás diját és egyéb költségeit a biztosítási szerződés feltételei
szerint fizeti A biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik.
Zálogkötelezett a bíztosítasi titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonb1ztosításról, a
biztositás1 kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítás megszűnéséről
és annak okáról, a biztosító társaság bármely adatot, információt, tényt átadja a Banknak.
Zálogkötelezett továbba jelen megállapodás aláírásával felmentést ad a biztosító társaság
biztosítási titok megőrzési kötelezettsége alól a tekintetben, hogy a Banknak a
ZálogkőtelezeN dtjfízetést l<őtelezettsége teljesitéséról tájékoztatást acjjon. A Zálogkötelezett
felhatalmazása arra is kfferjed, hogy a Bank a jelen szerződés fennállásával kapcsolatos
banktitoknak mm6sOJ6 mformác16t az adatkérés keretében a biztosítónak átadja A
Zálogkötelezett felhatalmazása arra 1s kflerjed, hogy a Bank a jelen szerződés fennállásával
kapcsolatos banktitoknak minősülő információt {pl. biztosítási szerződés/ajánlat száma) az
adatkérés keretében a biztosítónak átadja.
9.)
A Zálogkotelezett a Jelen szerzódés megkötését követően köteles
haladéktalanul írásban, a Bank székhelyére címzett ajánlott levél útJán tájékoztatni a
Bankot a biztosíték értékében és értékesíthetöségében bekövetkezett kedvezőtlen
változásokról.
lehetövé tenni, hogy a Bank a b1ztositék meglétét és rendeltetésszerű használatát
rendszeresen ellenorizze
Zálogkötelezett tudomasul veszi hogy a jelzálogszerzödés fennállása alatt a jelzáloggal
lekötött ingatlan(oka}t a Bank előzetes írásbeli hozz.á járulása nélkül nem 1degenftheti el, nem
adhatia bérbe vagy használatba, és haszonélvezettel. illetőleg más módon nem terhelheti
meg.

A Bank Jogosult eloirrn az ingatlan értékének - a Jelzálog megszünesé1g tartó idö alatt
torténö - felülvizsgálatát a Vállalkozói Üzletági Uzletszabályzatban meghatározottak szerint.
A Bank mindenkor hatályos. a Szerződésben meghatározott diJhirdetmenye szennt1 az
értékmegállapítással összefüggö egyéb költségeket az Adós köteles a Banknak megfizetni
A Zálogkotelezett kötelezi magát hogy a jelzálogjog fennállása alatt az ingatlant csak
rendeltetésszen..ien hasznalja. megfelelően karbantartja állagát megőrzi , értékcsökkenestól
károsodástól ""egóvJa

1
()

KJ.,

1

.
•

10.)

naph1l sLamított 3 banki nap<in lK 1 ül k:adja a Jcl Lálogiog
tÖJ lé.séhez :.zük~~gcs hoaaJarulast. amikor at Adó' <.t S1..~rzód~'bol eredö , ·alamennyi
kötek1ctl<.:égének a Bankkal sLemben eleget tett .
A Bank \ álfolJn. lwgy mól

<1

A jelzálogjog torlésének költségeit az Zálogkotelezett viseli

11 .)
A Bank a Zálogkötelezettnek címzett postai értesítéseket az alábbi levelezési címre juttatja
et.

4431 Nyiregyháza-Sóstófurdő, Szódaház u. 18.

A Zálogkotelezett a levelezési címét a Bankhoz megküldött írásbeli bejelentésben
módosíthatja azzal hogy a módosítás a Bank által történő nyilvántartásba vétellel lép
hatályba.
A Bank és a Zálogkötelezett közti kapcsolattartásra egyebekben
Üzletszabályzat kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadóak

az

Általános

12.)
Zálogkotelezett koteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az ellene indított - akár
általa, akár harmadik személy által kezdeményezett - csőd-„ felszámolási-. végelszámolási
eljárásról, az ellene indított végrehajtási eljárásról, a cégbíróság által mditott törvényességi
felügyeleti eljárásról, kényszertörlési eljárásról, adósságrendezési (önkormányzat, egyéni
vállalkozó) eljárásról, valamint az elözöekkel azonos joghatású eljárásról, illetve amennyiben
ellene harmadik s~emély bármely kovetelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható
határozat alapján - végrehajtás megindítására illetőleg zálogtárgy bírósági végrehajtáson
kívüh értekesítésre jogosult. A Zálogkötelezett egyúttal kijelenti hogy az előbbiekben
megnevezett eljárások egyike alatt sem áll jelen szerződés aláírásakor

13.)
A Zálogkötelezett kijelenti. hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

14.)
A jelen szerzodésre es annak értelmezésére a magyar jog. külonösen a
Polgári
Torvénykonyvröl szóló 2013 évi V torvénynek (a Jelen szerzödés alkalmazásában· Ptk.) a
5·86-5 144 §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos. a Szerződésben meghatározott
az
Általános
Üzletszabályzatában és Vállalkozói
Üzletági
dijhirdetményében
Üzletszabalyzatában. a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában (a
továbbiakban. Általános Szerződési Feltételek) foglaltak az irányadóak A Zálogkötelezett
kijelenti hogy a jelen szerzódés aláírását megelőzően megismerte a Szerződést. a jelen
szerzbdés részet képezo Általános Szerződési Feltételeket. és - a jogszabályoktól,
szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek kozött
alkalmazott kikötéstől eltéró feltételekre vonatkozó figyelemfelhivást követoen - a Jelen
szerzé>dés aláirásá11al az azokban foglaltakat k1fe1ezetten elfogadja

-

4·7
15.)
Záloglwtelezett képv1sel0Je '~ epv1selo1nek m1rdegy11-..e (amenniy1ten ~ épvrselo(k) Járnak el
megerositi és k1jelent1 hogy megfelelő képv1selet1 joggal rendelkezik a jelen Szerződés
aláírásához, az ai...ban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében Képv1selet1 ioga nem esik
korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyashoz kötve vagy az rlyen feltétel teljesült, a
jóváhagyás rendelkezésre all

Zálogkötelezett kepv1selöje (1<epv1selőtnek mindegyike) (amennyiben képvrselö(k) járnak el)
megerösit1és kijelenti hogy kozte és az általa képviselt kozt nem all fenn érdekellentét
A jelen szerzodés (ideértve az annak részét képezö Általános Szerződési Feltételeket és
minden más. a jelen szerzódesben vagy az Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott
dokumentumot) tartalmazza a Felek köztt megállapodás valamennyi feltételét, melyre
tekintettel a Felek a jelen szerzodésbe és az előbbiekben hivatkozott dokumentumokba nem
foglalt jelen szerződés tárgyában kötött korábbi, szóbeli vagy írásbeli megállapodásai
hatályúkat vesztik, és a Felek k1fejezetten kizárják a jelen szerződésben és az előbbiekben
hivatkozott dokumentumokban foglaltakon kívüli azon szokások alkalmazását, amiben
korábbi úzleti kapcsolatukban megegyeztek, és a gyakorlatot. amelyet egymás közt
kialakitottak. illetve az üzletági szokásokat; ezt úgy értve és abban megegyezve, hogy a
jelen bekezdés nem érinti a Felek által a jelen szerződés 1 ) pontjában meghatározott
követelés biztosításara vagy mas kovetelés biztosítására kotött tovabb1 zá logszerződések
vagy más biztosítéki szerződések hatályát.
A Felek a jelen szerzödést annak egyedi megtárgyalását és közös értelmezést
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá

követően .

Kelt. Nyíregyháza, 2017. december 19.
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Szerzodésszan- 1-1--17-4400-0336-6
Elöadó. Tamás Jozsef

OTP Bank Nyrt.

Követelésen alapított jelzálogszerződés
amely létrejott eg1reszról az OTP Bank Nyrt., {székhely· 1051 Budapest Nádor u 16.
ny1lvantartasba vette a Fováros1 Törvényszék Cégbirósaga a 01-10-041585
cégjegyzékszamon, statlszhka1 számjel. 10537914-6419-114-01 , adószám. 10537914-4-44,
kapcsolattartó. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók, amelynek címe: 4400
Nyíregyháza. Rákóczi u 1 egyéb adatai az üzletszabályzatokban a továbbiakban. Bank}
mint zálogiogosult másrészröl
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdó Zrt., nyilvántartásba vette
a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon: statisztikai
számjel· 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15), mint zálogkötelezett (a
továbbiakban Zálogkötelezett ) képviseletében Dr Podlovics Roland vezérigazgató

- a továbbiakban együttesen Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.)
2017 december 19 napján a Bank és Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (székhely: 4431
Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt
nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604114-15, adószám: 11256779-2-15), mint adós (a továbbiakban: Adós) között pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerzödés (a továbbiakban- Szerzödéstjött létre a kóvetkezö
feltételek mellett
Szerződés

megnevezése.
Szerződés száma·
Követelés osszege (töke)

Kolcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900.000.000,- Ft

Járulékok, költségek elnevezése, mértéke:
Ügyleti kamat
3 havi BUBOR +1,25%/év
Kezelési költség :
nem kerül felszámitásra
Rendelkezésre tartási jutalék:
évi 0,15%
nem kerül felszámításra
Egyéb díj:
Késedelmi kamat töke utan:
dijhirdetmény szerint
Késedelmi kamat hiteldíj után:
mindenkori ügyleti kamatláb + díjhirdetmény szerint
A kovetelés felmondással 1s le1árttá tehetó.
2.}

A Banknak a Zálogkötelezett előtt ismert tartalmú Szerzödes alapján keletkezett
jogviszonyból e redő kovetelései biztosítására 900.000.000,- Ft és járulékai erejéig
(beleértve késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés
költségeit 1s mint járulékot) a Jelen szerződéssel a Felek ietzálogjogot alapítanak és
kérik a Jelzálogjog bejegyzését a h1telbiztosíték1 nyilvántartásba az elsö ranghelyen a
Zálogkotelezettet mint Jogosultat megillető alábbi követelés(ek)en mint zalogtárgyon.
A Zálogl<ótelezettnek az összes jövőbeni és a 1elen szerzödés 1 sz. mellékletében kötelezett. Jogcím, összeg. esedékesség és a követelés alapj ául szolgáló okirato k
szermt - meghatározott követelése(i)
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A Ban~ ko ete!ésre vonatkozö 1elzá log1ogá na~ 11telbiztosi!ék1 ny1lvártartasba torténö
beJegyzésére a Zá'ogjogosult erre irányulo ry1lalkozata alap ~„ a Zálogkötelezett
hozzájarulasával vagy a Zálogkötelezett nyilatkozata a1apJár kerül sor. melynek
kóltségét Zálogkötelezett viselt A Zálogkötelezett k1jelent1 hogy rendelkezik a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba történö bejegyzéshez szükséges e: Ptk 5 113§ (3) bek.
szerinti felhasználói jogosultsággal

3}

A Zálogkotelezett Jelen

szerződés

alap1án

(i)

koteles a jelen szerződés ala1rásától számltott 3 munkanapon belül az 1. sz.
mellékletben meghatározott valamennyi kötelezett részére címzett, a jelen
szerzödés 2 sz. mellékletében meghatározott minta szerinti. a
Zálogkötelezett által a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény
196 § (1) bekezdése szennti teljes bizonyító erejű magánokirati formában
aláírt értesítésnek vagy teljesítési utasításnak a kötelezettek részére történő
kézbesítését igazoló okiratot, valamint a kötelezett(ek) által kiállított, jelen
szerződés 3 számú melléklete szennti. szintén teljes bizonyító erejű
magánok1rat1 formában kiállított nyilatkozatot a Bank rendelkezésére
bocsátani;

(1i)

köteles a jelen szerződés tárgyát képező követelések alapjául szolgáló
valamennyi, az 1. sz. mellékletben meghatározott okirat másolati példányát
a Jelen szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül a Bank
rendelkezésére bocsátani az eredeti példány bemutatasa mellett;

(iii)

koteles a jelen szerzódés tárgyát képezó követelések kötelezettjeivel
szemben fennalló kötelezettségeit olyan gondossággal tel1es1teni, hogy az a
legkisebb mértékben se veszélyeztesse a követeléseknek a Bank javára
tortenö megfizetését

(iv)

köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bankot minden olyan tudomására jutott
amely kihat akár a jelen szerződés tárgyát képező
követelés(ek ) fennállására akár annak érvényesíthetőségére

körülményről ,

(v)

csak a Bank elózetes írásbeli hozzájárulásával tehet olyan Jognyilatkozatot,
amely a jelen szerzöclés tárgyát képezo követelés(eke)t megszúntetí,
csokkenti vagy a Bank általi érvényesithetőségűket hátrányosan
befolyásolhatja ideértve a követelések feletti rendelkezést a követelések
engedményezését 1s (beleértve a b1zalm1 vagyonkezelésbe adást is);

(vi)

köteles a Jelen szerződés aláírását kbvetó minden harmadik naptári
hónapnak a Jelen szerződés aláírásának napjával megegyező napján amennyiben ilyen nap az adott hónapban nincs, a hónap utolsó
munkanapján - a 2 pontban meghatározott korülírásnak megfelelő
zálogtárgyak körében esetleges időkózben beállt
változásoknak
megfeleloen módosított és/vagy kiegészített - általa alá1rt 1 sz. mellékletet
a Bank részére megkuldeni
Amennyiben az tdökozben beállt változások a (h) pontnak megfelelően
\ovábbi okiratok rendelkezésre bocsátását 1s szukségessé teszik, a
Zálogkötelezett köteles ezen további okiratokat az eredeti példány
bemutatása mellett az 1 sz mellék lettel egyide1űleg a Bank rendelkezésére
bocsáta'1

(
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Amennyiben a Bank a módosított 1 sz. melléklet tartalmával kapcsolatban 5
rnunkanapon belül kifogást nem tesz, a módosított 1. sz. melléklet a jelen
szerződés elválaszthatatlan részeként a korábbi 1. sz me'léklet helyébe lép.
(vh)

Amennyiben az időközben beállt változások alapjan a jelen szerzodés
tárgyát képező követelés(ek) új kötelezettekkel szemben 1s fennáll(nak) ,
a Zálogkötelezett köteles a részükre megcímzett, 4. (i) pontban
meghatározott értesítést a {v1) pont szerint megküldendő 1. sz. melléklettel
egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsátani.

4.)

u

A Bank a 3 (vi) pontban foglaltakon kívül is bármikor kérheti az időközi változásoknak
megfelelően módosított és/vagy kiegészített 1. sz. melléklet és okiratok megküldését és
a 3 ) {vii) pontban meghatározottaknak megfelelő eljárást azt követően , hogy a
Zálogkötelezett akár a Szerződésben , akár a jelen szerződésben vagy más biztosítéki
szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

5.)

l

A Zálogkötelezett a jelen szerződés aláírásával első helyi óvadékot alapít a Bank
javára a Jelen szerződés 1.) és 2.) pontjában meghatározott biztosított követelés
biztosítására az értesités megküldését követően a kötelezett(ek) által a Bank részére
az értesitésnek megfelelően teljesített pénzösszegen vagy más, óvadékként
figyelembe vehetö pénzügyi eszközön, melyeket a Bank a biztosított követelései
erejéig óvadékként magánál tarthat, az afeletti részt a Zálogkö\elezett részére köteles
kiadni A Zálogkötelezett nem jogosult az óvadék tárgya felett rendelkezni, (ideértve a
bizalmi vagyonkezelésbe adást is), és az óvadékul szolgáló értékpapírok tekintetében
(amennyiben van ilyen) az óvadék biztosítása érdekében elidegenítési és terhelési
tilalmat is alapít a Bank javára.
6.)

A Bank kielégítési joga a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott biztosított
követelések esedékessé válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg.
Kielégítési j ogának megnyílását és - amennyiben az adott zálogjog érvényesítési
eljárás megköveteli - a kötelezett(ek) értesítését követően a Bank

{i)

(íi)
(iii}

7)

a 5. pont szerint részére befolyt pénzeszközökből (fizetési számla kovetelésből)
vagy pénzügyi eszköz(ök)böl magát az óvadék szabályai szerint az érvényesítő
nyilatkozat Zálogkötelezett által történt kézhezvételét kóvetöen közvetlenül
kielégítheti, illetve jogosult a Ptk .. -ban meghatározott egyéb módon az. óvadékot
érvényesíteni;
kielégítési jogának gyakorlása a Bank választása szerint bírósági végrehajtás
útján vagy bírósági végrehajtáson kívül történhet~
kielégítési jogát a Ptk. vonatkozó szabályai szerint több kóvetelés esetén
bármelyiken gyakorolhatja.

A Zálogkötelezett köteles lájékoztalni a Bankot minden olyan, általa még nem teljesített
jogny1latkozatról vagy feltételről, amelyek a Jelen szerződés tárgyát képezó
követelés(ek) esedékessé tételéhez vagy érvényesítéséhez szükségesek. Köteles
továbbá a Bank részére átadni minden okiratot és egyéb információt, amelyek a
jelzálogjog érvényesítéséhez szükségesek
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8 A Zálog~ otele:z.ett s:a\:alosságot és Jótállást vallal az a!ábbrakH1
(1)

(1 )
(hi)

(iv)

(v)

(vi)

a Jelen szerzooes targyat

képező koveteles(ek' k1zarólagosan ot illetik meg
továbbá azok per- , teher- és igénymentesek,
'
a Jeler szerződés tárgyát képezó követelés(ek érvényes és hatályos
jogviszonyon alapulnak;
nincs olyan fennálló jogviszony. amelynek alapján a jelen szerzödés tárgyát
kepezo kovetelés(ek) kotelezettJe(i) beszámításra vagy kifogás megtételére
lennének jogosultak;
a Jelen szerzodés targyát képező követelés(ek) megterhelését és
átruházhatóságát sem Jogszabály. sem hatósági határozat, sem szerződéses
rendelkezés (beleértve a Zálogkötelezett létesíto okiratát) nem zárja ki,
továbbá nem korlátozza és feltételhez sem köti;
a Zálogkötelezett a jelen szerzödés tárgyát képező követelés(ek) alapjául
szolgáló jOgvíszony(ok)ban valamennyi szerződéses kötelezettségének eleget
tett és egyébként 1s a Banknak a követelés érvényesíthetöségéhez füzödö
érdekei szem elött tartásával járt el,
A jelen szerzódés 1 sz. mellékletében felsorolt, a Zálogkötelezett által jelen
szerződés szerint másolatban a Bank rendelkezésére bocsátandó, illetve
eredetiben bemutatandó okiratokon klvül nincs olyan okirat, amely bármilyen
módon érintené a követelés fennállását vagy érvényesítését.

A Zálogkötelezett által szavatolt és jótállásnak megfelelö fenti állapotnak mindaddig
fenn kell állnia. amíg a jelen szerződés hatályban van
9)

Zálogkotelezett koteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az ellene indított - akár
általa, akár harmadik személy által kezdeményezett - csőd-, felszámolási-, végelszámolási
eljárásról az ellene~indított végreha1tás1 eljárásról, a cégbíróság által indított törvényességi
feli.Jgyelet1 eljárásról, kényszertörlés1 eljárásról, adósságrendezési (önkormányzat, egyéni
vállalkozó} eljárásról, valamint az előzőekkel azonos joghatású eljárásról , illetve amennyiben
ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható
határozat alap1án - végrehajtás megindítására, illetőleg zálogtárgy bírósági végrehajtáson
kívüli értékesítésre Jogosult A Zálogkötelezett egyúttal kijelenti, hogy az előbbiekben
megnevezett eljárások egyike alatt sem áll Jelen szerződés aláírásakor.
10.)

Ha a jelen szerzbdés 1 } és 2) pontja alapján zálogjoggal biztosított követelés
megszünt vagy elévült, és nem áll fenn olyan jogviszony, amely alapján a jövőben
zálogjoggal biztosított követelés keletkezhet. a Bank köteles késedelem nélkül a
zálogtárgyat a zálogkötelezettnek visszaadni es a zálogjog törléséhez hozzájárulni. es
a Zálogkotelezett kérése esetén a már értesített kötelezetteket irásban tájékoztatja
arról hogy a továbbiakban a Zálogkötelezettel létesített jogviszony eredeti feltételei
szerint kell teljesíteniük

11 ) A Ba n~· a Zálogkotelezettnek címzett levelben kuldbtt kuldeményeket az alábbi
levelezés címre jutlat1a el
4431
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Záloglo.ote'ezett a evelezés1 címét a Bankhoz megküldött írásbeli bejelentésben módosíthatja
azza1 r ogy a módosítás a Bank által történó nyilvántartásba vétellel lép hatályba
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A Ba. 1~ és a ZálogKotelezett kozti kapcsolattanasra egyebekben az Altalános
üzletszabályzat Ugyféllel lorténo kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadóak
A Zálogkótelezett kóteles gondoskodni arról, hogy az e pontban altala megadott kézbesítési
címen a zálogjog fennállás ának tartama alatt mindenkor legyen olyan személy {Kepv1seló)
aki a postai küldeményeket atvesz1 Ennek elmulasztása esetén az atvételre jogosult
személy (képviselő) hiányára a Zálogkötelezett nem hivatkozhat

12.) A jelen szerzödésre és annak értelmezésére a magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyvrö1 szólo 2013 évi V. törvénynek (a jelen szerződés alkalmazásában: Ptk .) a
5:86-5· 144 §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen szerzödésben nem
szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos díjhirdetményében. az Általános
Üzletszabályzatában es Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatában. a Pénzforgalmi
szolgáltatásokról szóló Uzletszabályzatában (a továbbiakban Általános Szerződési
Feltételek) foglaltak az irányadóak A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződés
aláírását megelózoen megismerte a jelen szerződés részét képező általános szerződési
feltételeket, és - a jogszabályoktól. szokásos szerzödési gyakorlattól lényegesen vagy
valamely korábban a Felek között alkalmazott kikotéstöl eltéró feltételekre vonatkozó
figyelemfelhívást követóen - a jelen szerződés alá írásával az azokban foglaltakat
kifejezetten elfogadja
13 ) Zálogkötelezett képviselője (képviselőinek mindegyike) (amennyiben képv1selő{k)
jár(nak ) el ) megerősiti és kijelenti, hogy megfelelö képviseleti joggal rendelkezik a jelen
szerződés aláírasához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga
nem esik korlátozás alá , nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel
teljesült a jóváhagyás rendelkezésre áll. A Zálogkötelezett képvi9elője (képviselőinek
mindegyike) (amennyiben kepv1selő(k) j ár(nak) el) megerösíti és kijelenti, hogy közte és az
általa képviselt kozt nem all fenn érdekellentét.

A Jelen szerzödes (ideértve az annak részét képező Általános Szerzódés1 Feltételeket és

l

minden más a jelen szerzödésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott
dokumentumot) tartalmazza a Felek közti megállapodás valamennyi feltételét, melyre
tekintettel a Felek a jelen szerződésbe és az előbbiekben hivatkozott dokumentumokba nem
foglalt jelen szerződés targyában kötött korábbi, szóbeli vagy írásbeli megállapodásai
hatályukat vesztik, és a Felek kifejezetten kizárják a jelen szerződésben és az előbbiekben
hivatkozott dokumentumokban foglaltakon kívüli azon szokások alkalmazását, amiben
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek. és a gyakorlatot, amelyet egymás közt
kialakítottak, illetve az üzletági szokásokat; ezt úgy értve és abban megegyezve, hogy a
jelen bekezdés nem énnti a Felek által a jelen szerződés 1 ) pontjában meghatározott
követelés b1ztosítasára vagy más követelés biztosítására kötött további zálogszerzödések
vagy mas biztos ték1 szerzödések hatályát

A Felek a jelen szerzödést annak egyedi megtárgyalását és kozos értelmezést kovetóen
mint akaratukkal mindenben egyezot jóváhagyólag írják alá
Kelt Nyíregyháza 2017. december 19.
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Dr. PodlöV1cs Roland
vezérigazgató
Sóstó-Gyógyfürdok Zrt
Zalogkötelezett

//

Danko Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezeto helyettes
OTP Bank Nyrt
Zálogjogosult

Szerződésszám

OTP Bank Nyrt.

Előadó

1-1-1 7-4400-0336-6

Tamás Jozsef

1. SZ. MELLÉKLET
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (szekhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdó Zrt nyilvántartásba
vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbirósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai
számjel: 11256779-9604-114-15 adószám: 11256779-2-15), mint Zálogkötelezett és az OTP
Bank Nyrt (1051 Budapest., V ker Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585
kapcsolattartó. OTP Bank Nyrt. Eszakkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (cím:
4400 Nyíregyháza. Rakóczi u 1.) (a továbbiakban: Bank)
között 2017 december 19-én létrejött, követelésen alapított jelzálogszerzódéshez.
A Bank jelzálogjogának tárgyát képező követelés(ek) a 2017 . december 19-i állapot szennt

Kötelezett

Jogclm
(szerzödés
tárgya. száma.
aláírás
idópontja)

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Esedékesség

Összeg és
pénznem

A követelés alapjául szolgáló
okiratok

A
megállapodásban
meghatározottak
szennt

Atel1es
követelés
összegéig

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. es a
kötelezett kozött 2016. január 28.
napján létrejött és 2017 április 1
napJán módosított jelenleg is
érvényben lévő Ozemettelés1
Megállapodás

A SóstóI A
Gyógyfürdok
megállapodásban
meghatározottak
Zrt. és a
kötelezett között szerint
2016 február
15. nap1án
létre1ött és 2017.
május 2 napjan
módosított
jelenleg is
érvényben lévő
A Nylregyházi
Lakosok
furdójegy
kedvezmenyéne
k megléritéséröl
szóló
Megállapoóasbó
1 származó és a
jOVObeni
követelések

A teljes
követelés
összegéig

A megkötött szerz.ödés alap1án
kiállított számlak

A SóstóGyógyfürdők

Zrt. és a
kötelezett közott
2016 1anuár 28
napján létrejött
és 2017 ápnlis
1 napján
módosított
jelenleg is
érvényben lévő
Üzemeltetési
Megállapodásbó
1származó és a
JOVőbeni

követelések
Ny1regyháza Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

1

-

'
l
?')

...

A !:>óstO·

A

AtelJe5

Gvógyfurdc·
Zrt és a

megállapodasban
meghatározottak

kovetelés
osszegé1g

kotelczett ko:zott
2017 JÚOIUS 29
napján létrejott
jelenleg 15

szerint

A Sósló·Gyógylu~
otelezert kozott 2017 június 29 '
napian létre;ott 1elenleg •s
·
ervenybEn revö Társberuházói

QT

tJlegállaoodás

A

ervenyben levo

\J(

Társberuházói
Megállapodásbó
1származó és a
iovobem
kovetelések

Kelt. Nyíregyháza, 2017. december 19.
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Dr Podlov s Roland
vezérigazgató
Sóstó-Gyógyfürdők

Zálogkötelezett

Zrt.

!

~

.. „:.~··· ················· · ···· ··········„.„ ..
Dankó Péter Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető
KBC vezető helyettes
OTP Bank Nyrt.
Zálogjogosult
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OTP BANK Nyrt

Szerzódesszám. 1 1-17-4400-0336-6
Előadó : Tamás József

2. SZ. MELLÉKLET
A Sóstó-Gyógyfürdók Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt . nyilvántartásba
vette a Nyiregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai
számjel. 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15), mint Zálogkötelezett és az OTP
Bank Nyrt (1051 Budapest., V ker. Nádor u 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585,
kapcsolattartó.· OTP Bank Nyrt. Eszakkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (cím:
4400 Nylregyháza, Rákóczi u. 1.), mint zálogjogosult
között 2017. december 19-én létrejótt, követelésen alapított jelzálogszerzödéshez.

l

Jelzálogjog alapításáról

történő

értesítés

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tárgy: Értesítés jelzálogjog alapításáról
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt., nyilvántartásba
vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai
számjel'. 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15) részéről ezúton értesítjük
Önöket. hogy a köztünk mint Zálogkötelezett és az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest.. V. ker.
Nádor u. 16 , cégjegyzékszáma: 01-10-041585, kapcsolattartó.: OTP Bank Nyrt. OTP Bank
Nyrt.. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (cím· 4400 Nyíregyháza, Rákóczi
u. 1.) (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között 2017. december 19-én létrejött, követelésen
alapított jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt jelzálogjogot szerzett az Önökkel
szemben a 2017 december 19-1 állapot szerint fennálló alábbi per-, teher- és igénymentes
követelésen:

Jogcím

(szerződés

aláírás

tárgya száma,

Esedékesség

Összeg és pénznem

időpontja)

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt és a kötelezett
közott 2016 január 28. napján létrejött és
2017. április 1. napján módosított jelenleg
is
ervényben
lévö
üzemeltetesi
Megallapodásból származó és a jovóbeni
követelések

A megállapodásban meghatározottak
szerint

A
teljes
összegéig

követelés

A Sóstó-Gyógyfürdök Zrt és a kötelezett
kozött 2016. február 15 napjan létrejött és
2017 máJUS 2. nap1an módosított jelenleg
is érvényben levő A Nyiregyházi Lakosok
f0rdö1egy kedvezményének megtériteseről
szóló Megállapodásból származó és a
Jövőbem követelések

A megállapodásban meghatarozottak
szerint

A
teljes
összegéig

követelés

A Sóstó-Gy6gyfurdók Zrt és a kötelezett
között 2017 . június 29. nap1án letre1ott
jelenleg is érvényben lévö Társberuházói
Megallapodásból szarmazo és a 1ovöbeni
követelések

A megállapodásban meghatarozottak
szerint

A
telies
összegéig

kovetefés

)

1

Az OTP Bank Nyrt 1elzálogjoga fentieken kívül kulon értesítés nélkül s k terjed valamennyj
(a megielölt jogcímen) Önökkel szemben keletkezo jovobeli kovetelésünkre is
'

Teljesítési utasítás

Kérjük. a fentiekben megjelolt valamennyi kotelezettségúket a jelen levelünk kézhezvételétől
az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest, V. ker. Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585
kapcsolattartó . OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (cím:
4400 Nyíregyháza. Rákóczi u 1 ) által vezetett következő számú fizetetési számlara
sz1veskedjenek teljesítenr
a 2016. január 28. napjan létrejött és 2017. ápnlis 1. napján módosított Üzemeltetési
Megállapodásból, valamint a 2016. február 15. napján létrejött és 2017. május 2.
napján módosított A Nyíregyházi Lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítéséröl
szól Megállapodásbó~ származó követeléseket" 11744003-24413028
a 2017. június 29. napján létrejött Társberuházói Megállapodásból származó
követeléseket: 11744003-24413035
Tájékoztatjuk hogy a jelen teljesítési utasításban meghatározott teljesítési
(számlaszam) csak az OTP Bank Nyrt. írásbeli hozzájárulásával változtatható meg.

hely

Tájékoztatjuk, hogy a kielégítési jogának megnyíltával az OTP Bank Nyrt. 1ogosult Önöknek
teljesítési utasítást adni, amelyben teljesítési helyként jogosult a jelen teljesítési utasításban
foglaltaktól eltérő fizetési számla számot megadni teljesítési helyként. A teljesítési utasítást
az OTP Bank Nyrt. a jelen levelünkhöz 1. sz. melléklet formájában csatolt mintának
megfelelő formában adja meg
Felhívjuk szíves fi9,>'elmüket . hogy a jelen értesítést kézhe~yételét követően az OTP Bank
Nyrt-vel szemben hatálytalan a Zálogkötelezett és az Onök kozött, az elzálogosított
követelésre! szoló szerződés módosítása
A Jelen levelünkben foglaltak 1og1 hatálya minden további megerősítés nélkül abban az
esetben 1s fennáll, ha annak Önök részére történő kézbesítésére bármilyen. a jelen levél
keltét kovetö késóbbi idopontban kerül sor.
Nyíregyháza 2017 december 19.
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1. SZ. ALME LLÉKLET A 2. SZ. MELLÉKLETHEZ
TELJESÍTESI UTASÍTÁS AZ OTP BANK NYRT. RÉSZÉRÖL (MINTA)
Hivatkozás tortérnk a Sóstó-Gyogyfürdök Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófurdó Zrt
nyilvántartásba
vette
a Nyíregyházi
Törvényszék
Cégbírósága
15-10-040189
cégjegyzékszamon, statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám· 11256779-2-15),
mint Zálogkótelezett és az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest.. V. ker Nádor u. 16.,
cégjegyzékszáma· 0 1-10-041585, kapcsolattartó„
OTP Bank Nyrt. Északkeletmagyarországi Régió Nyíregyházi Fiókja (cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.). mint
zálogjogosult
között
2017
december
19-én
létrejött,
követelésen
alapított
jelzálogszerzödéshez (a tovabbiakban: Jelzálogszerződés) és az az alapján az Önök részére
a Zálogkötelezett által megküldött, 2017. december 19-én kelt Jelzálogjog alapításáról
történő értesítésre és teljesítési utasításra.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tisztelt Polgánnester ú r•
Tárgy· TelJesites1utasítás az OTP Bank Nyrt. részéről
Az OTP Bank Nyrt (1 051 Budapest., V. ker. Nádor u. 16., cégjegyzék.szarna: 01-10·041585,

kapcsolattartó: OTP Bank Nyrt ~szakkelet-magyarországi Régió Nyiregyházi Fiókja (cím:
4400 Nyíregyháza , Rákóczi u. 1.) (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) ezúton értesíti Önöket.
hogy kielégítési joga megnyílt a Jelzálogszerződés alapján az alábbi követelések mint
zálogtárgyak tekintetében

Jogcím (szerzödés tárgya, szarna,
alairás 1dopontja)

Esedékesség

Összeg és pénznem

A Sósto-Gyogyfürdok Zrt és a kotelezett
között 2016 január 28 napján létrejött és
2017 ápnhs 1 napján módosított jelenleg
IS
érvényben
levó
üzemeltetési
Megállapodásból származó és a iovöbem
követelések

A megállapodásban meghatározottak
szerint

A
telies
összegéig

követelés

A Sóstó- Gyógyfü rdők Zrt és a kotelezett
között 2016 február 15 napján letrejötl és
2017 máius 2. napján módosított 1elenleg
1s érvényben lévő A Nyíregyházi Lakosok
furdóJeQY kedvezményenek megténtéséröl
szóló Megállapodásból származó és a
jövőbeni köve1elések

A megállapodásban meghatározottak
szerint

A
teljes
összegéig

követelés

A Sósto-Gyogyfurdök Zrt es a kotelezett
között 2017 junius 29. napján létrejött
1elenleg 1s érvényben lévő Társberuházói
Megallapodasból szarmazö es a JOVcibem
követelések

A megállapodásban meghatározottak
szerint

A
teljes
összegéig

követelés 1

1

1

l

1

\

~

B
Az OTP Ban'' Nyrt. JelzalogJoga ft:nt1eken k ivul kulon

értes1~é s nélkül

1s

~.nerjed \alamennyi,

QTP

őnokkel szemben keletkezo 1ovooe1 kovetelésünkre 1s
Kérjük a fentiekben megjeloh valamennyi kötelezettséguket a Jelen levelunk kezhezvételétöl
az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest. V ker Nádor u 16., cégjegyzékszáma . 01 -10-041585
kapcsolattartó.: OTP Bank Nyrt Eszakkelet-magyarország1 Régió Nyíregyházi Fiókja (cím~
4400 Nyíregyháza. Rákoczi u. 1 ) következő számú fizetési számlájára szíveskedjenek
teljesíteni:

A
ve
S2

a 2016 január 28 napján létrejött és 2017. áprihs 1. napján módosított Üzemeltetési

6

Megállapodásból, valamint a 2016. február 15. napján létrejött és 2017 . május 2.
napján módosított A Nyíregyházi Lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítéséről
szól Megállapodásból származó követeléseket: 11744003-24413028
a 2017 Június 29. napján létrejött Társberuházói Megállapodásból származó
követeléseket 117 44003-24413035
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OTP BANK Nyrt

Szerzodésszám· 1-1-17-4400-0336-6
Előadó Tamás József
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3. SZ. MELLÉKLET
A Sóstó-Gyógyfürdók Zrt. (szekhely: 4431 Nyiregyháza-Sóstófurdó Zrt , nyilvántartásba
vette a Nyiregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon, statisztikai
számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15), mint Zálogkötelezett és OTP
Bank Nyrt (1051 Budapest„ V ker. Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585,
kapcsolattartó OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Regió Nyíregyházi Fiókja (cím:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1 )
között 2017 december 19-en létre1ött, kbvetelésen alapitott jelzálogszerzödéshez
Jelzálogjog alapításáról történö értesítés és teljesítési utasítás tudomásul vételét
tartalmazó nyilatkozat

OTP Bank Nyrt.
Északkelet-magyarorszagi Regió Nyíregyházi Fiókja
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
Tárgy: Jelzálogjog alapításáról szóló értesítés tudomásul vétele
Kézhez vettük a Sóstó-Gyógyfürdók Zrl (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt.,
nyilvántartásba
vette a Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága
15-10-040189
céQJegyzékszámon, statisztikai számjel: 11256779-9604-1 14-15, adószám 11256779-2-15)
2017. december 19-1 keltű levelét, melyben értesít bennünket arról.hogy az alábbiakban
megjelölt per-, teher- és igénymentes követeléseken az OTP Bank Nyrt. javára jelzálogjogot
alapított.
Jogcím

(szerződés

aláírás

tárgya. száma.

Esedékesség

Osszeg és pénznem

időpontja)

A Sóst6-Gyogyfí.lrdok Zrt. és a kötelezett
között 2016 Január 28 napján létrejött és
2017. április 1. napján módosított Jelenleg
üzemeltetesi
IS
ervenyben
'evo
Megállapodasból származó es a Jövóbeni
követelések

A megállapodásban meghatározottak
szennt

A
teljes
összegéig

követelés

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt és a kötelezett
között 2016. február 15. napján létrejött és
2017 má1us 2. napján módositott Jelenleg
1s érvenyben lévö A Nylregyház1 Lakosok
fürdöjegy kedvezményének megtentéseröl
szóló Megállapodásból származó és a
jövöbeni követelések

A megállapodásban meghatározottak
szennt

A
telies
összegéig

követelés

A Sóstó-Gyógyfurdök Zrt és a kötelezett A megállapodásban meghatározottak
közott 2017 június 29 napján létreiött szerint
ielenleg is érvényben tevó Tarsberuház.61
Megallapodásból származó és a Jövőbeni
1 követelések

A
teljes
osszegeig

követelés

A levélben foglaltakat tudomásul vesszuk és a Nyiregyháza Megyei Jogu Város
Önkormányz.ata (4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. részéről kijelentjük, hogy az abban
megjelölt követelések megfizetése teljes egészében bennúnket terhel és azokat a
Zálogkötelezett által a levélben meghatározott teljesítési utasítás szer nt a

1

4 0
OíP
a 2016 Január 28 napjan létrejött és 2017. április 1. napján módosított Üzemeltetési
Megállapodásból, valamint a 2016. február 15. napján létrejoll és 2017 . máius 2.
napJár módosított A Nyíregyházi Lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítéséről
szól Megállapodásból szarmazó követeléseket: 11744003-24413028
a 2017. júrnus 29. napján létrejött Társberuházói Megállapodásból származó
követeléseket· 117 44003-24413035
számú számlára fogjuk tetiesíteni. Nincs tudomásunk olyan körülményről. amely ezt
korlátozná, feltételhez kötné vagy kizárná.

Tudomásul vesszük, hogy a kielégítési jogának megnyíltával az OTP Bank Nyrt. jogosult a
részünkre teljesítési utasítást adni, amelyben teljesítési helyként jogosult a teljesítési
utasításban foglaltaktól eltérö fizetési számla számot megadni teljesítési helyként.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy ha a jelzálogjog alapításáról szóló értesítéshez és
teljesítési utasításhoz 1. sz. mellékletként csatolt mintának megfelelő teljesítési utasítást
kapunk az OTP Bank Nyrt.-től, akkor annak kézhezvételétől kezdve az OTP Bank Nyrt. által
adott teljesítési utasításnak megfelelően járunk el.
Kijelentjük továbbá. hogy a Zálogkötelezettel szemben a jövőben keletkező követeléseinket
nem kívánjuk a levélben megjelölt követe lésekkel szemben beszámítás útján érvényesíteni.
Nyíregyháza 2017 december 19.
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Szerzodés sz . 1-1 -17 -4400-0336-6
Elöadó:
Tamás József

OTP Bank Nyrt.

ÓVADÉKISZERZÖDÉS
FIZETÉSI SZÁMLA KÖVETELÉS
amely létrejött egyrészről

az

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest. Nádor u. 16.. nyilvántartja Fővárost Törvényszék
Cégb írósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel· 10537914-6419-11401, adószám: 10537914-4-44, kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi
Fiók, amelynek címe: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.; egyéb adatai az
Üzletszabályzatokban; a továbbiakban: Bank),

másrészról
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt„ nyilvántartásba vette
a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai
számjel. 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15) képviseletében Dr. Podlovics
Roland vezérigazgató
(a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), - a továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1 .)

december 19. napján a Bank és Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (székhely· 4431
Nyíregyháza-Sóstófürdő Zrt. nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

2017

15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám:
11256779-2-15), mint adós közott pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a
továbbiakban. Szerződés) Jött létre a következő feltételek mellett:
Szerződés megnevezése:
Szerződés száma:

Követelés összege:

Kölcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900.000.000,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:

3 havi BUBOR +1,25%/év
Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
Késedelmi kamat tőke utan:
Késedelmi kamat hiteldíj után:

nem kerül felszámításra
évi 0,15%
nem kerül felszámításra
díjhirdetmény szerint
mindenkori ügyleti kamatláb +
díjhirdetmeny szerint

A kovetelés felmondással is lejarttá tehető
2.)
A Felek a jelen szerződéssel a Szerződés alapján keletkezett jogviszonyból eredő , fennálló
vagy jövőben keletkező összes Bankot illetó követelés biztosítására (beleértve a késedelmes

1

{'r

·~

teljesítés esetén a kes~delm1 kamatot és az igényérvényesítés koltsége1t 1s elso helyi
óvadékot alapítanak az Ovadékot nyúj tó fizeles. számlájan fennállo vagy jovoben keletkezö
fizetés1számla-koveteléseken a Bank javára

6

Az óvadék tárgyát képezó flzetes1szarnia száma a kovetkezo

11 744003-2441 3028
11744003-24413035
Szá mlavezető

megnevezese OTP Bank Nyrt.

(a továbbiakban Óvadéki Számla}

A Felek megállapodnak abban, hogy az Óvadéki Számla akkor kerül a Bank által zárolásra,
ha a Szerződésben rogzített felmondási esemény vagy egyéb szerződésszegés következik
be
Felek megállapodnak abban, hogy a zárolás tartama alatt az Óvadéki Számla tekintetében
nyilvántartott f1Zetésiszámla-követelések a pénzforgalmi jogszabályok alkalmazásában a
jelen szerződés alapján meghatározott célból elkülönített, az Óvadékot nyújtó szabad
rendelkezése alól kikerült pénzeszközöknek minősülnek.

A Bank az óvadékot az óvadéki Számlára vonatkozó valamennyi számlakivonaton és egyéb
egyenlegközló traton feltünteti
Amennyiben a Szerzódésben rogzített felmondá sí esemény vagy egyéb szerződésszegés a
Bank számára elfogadható módon orvoslásra került, akkor a Bank az óvadéki Számlát a
zárolás alól feloldja.

3.)
Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege az időarányos kamatok
összegével minden további jogcselekmény nélkül megnövekszik

4.)
Az Óvadékot nyújtó kijelenti. hogy az óvadékul lekötött pénzesz.kozök per-, teher- és

1genymentesek azok felett az óvadék létrejöttéhez szükséges rendelkezési Joggal bfr. és
nincsen tudomása olyan körülményről , amely a Bank óvadékból történő közvetlen kielégítés
jogát korlátozná Az Óvadékot nyújtó vállalja. hogy az 1 ) pontban meghatározott
Szerzödésbol eredö fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az óvadék tárgyát nem
terheli meg.

óvadékot nyil]ló kijelenti, hogy a jelen szerződés aláfrásának napján ellene csőd-,
fe/számolás1-, végrehajtást vagy vége/számolási eljárás. illetve ezzel azonos joghatású
eljárás (pi önkormányzatok egyéni vállalkozók esetén adósságrendezes1 eljárás) nincs
folyamatban
5.)

A Bank k1elégites1Joga a jelen szerzodes 1 ) pontjaban meghatarozott biztosított követelés
esedékesse válásakor. a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg ekkor a Bank az
érvényesito nyilatkozat ovadek nyújtója altah kézhezvételét követően jogosult - a 3.) pont
szerint beszedett kamatokkal növelt -- az óvadékból magát közvetlenül kielégíteni.

•

6.)

A Bank az Óvadékot nyújtónak címzett postai értesítéseket, ideértve

~ Jel~n szer~ődés 5.

pontja szerinti egyoldalú nyilatkozatát is, az alábbi levelezési címre juttaqa el.

4431

Nyíregyháza-Sóstófürdő,

Szódaház u 18

Az Óvadékot nyújtó a levelezési címét a Bankhoz megküldött frssbeli bejel~11tésben
módosíthatja azzal. hogy a módosítás a Bank által történő nyilvántartásba vét~Uel lép
hatályba.

~

Bank és az Óvadékot nyújtó közti kapcsolattartásra egyebekben az Í\ltalános
Uzletszabályzat kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadóak.
ál
Az Óvadékot nyújtó köteles gondoskodni arról, hogy az e pontban tala rriegadott
kézbesítési címen az óvadék fennállásának tartama alatt mindenkor 1egyen.olyan ~zemély
(képviselő), aki a postai küldeményeket átveszi. Ennek elmulasztása eseten az ~tvételre
jogosult személy (képviselő) hiányára az óvadékot nyújtó nem hivatkoznat.
7.)
és annak értelmezésére a magyar jog. kOlönös~n a Polgári
szóló 2013 évi V. törvénynek (a jelen szerzódés alkalmaza.~á~al"t: Pik.) a
5:86-5:144. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen s~erzöd~n nem
~zabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos díjhirdetqiényeben, az A1talános
Uzletszabályzatában és Vállalkozói Üzletági üzletszabályzatában. a P~orgalmi
8
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Altalán.os ~erzödés1
Feltételek) foglaltak az irányadóak. Az óvadékot nyújtó kijelenti. hoQY . a ~~len a~erződés
aláírását megelőzően megismerte a Szerződést és jelen szerződés részet epezö altalános
szerződési feltételeket, és - a jogszabályoktól, szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen
vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott kikötéstől eltérő feltételekre Vonatkozó
figyelemfelhívást követően - a jelen szerződés aláírásával az azokban 1ogtaltakat
kifejezetten elfogadja

A jelen

szerződésre

Törvénykönyvről

8.)
A jelen szerződésben meghatározott óvadék megszűnik a

pt\<.-ban meghatározott

esetekben.
9.)

képviselője (képviselőinek mindegyike} (arnennyiben kéPviselő(k)
Jár(nak} el) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joQ9 31 rendelkl!llk a jelen
szerződés aláírásához. az abban foglaltak vállalásához, melyek te1<íntetében kéPvtse1eti joga
nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. vagy az ften feltétel
teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll
Az Óvadékot nyújtó

Óvadékot nyújtó képviselője (képviselőinek mindegyike) (amennyiben képvisel~) jár(nak)
el) megerositi és kijelenti hogy közte és az általa képviselt közt nem ~U fenn ércle-:eentét.

A _Jelen szerződés (ideértve az annak részét képező Általános szerz~dési Felét~!eket és
minden más. a Jelen szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltet~lekbe'l~atkozott
do~umentumot) tartalmazza a Felek közti megállapodás valamennyi feltételét melyre
tekintettel a Felek a jelen szerződésbe és az előbbiekben hivatkozott doku'!'e~a nem
foglalt jelen szerződés tárgyában kotött korábbi, szóbeli vagy írásbel.' ~podásai
hatályukat vesztik, és a Felek kifejezetten kizárják a jelen szerződésben es az~iekben

0

1

~

hivatkozott dokurnentun o
' gtetltaKOn r'ivüh azo'I szokások a • clm~zacát
IJe
korábbi uzlet1 kapcsa atuKba
megegyeztek. és a gyal<orlatot amelyet egymas kozt
kialakította!-; , illetve az uzletég1 szokasokat, ezt úgy értve és abban megegyezve. hogy a
jelen bekezdés rien- enntt a Fe 1elc altal a Je len szerződés 1.) poniJaban meghatározott
követelés b1ztositásera vag~
iás kovetelés biztosítására K.otött további
óv6dél.ri
szerzödések vagy más

b1ztosíté~ szerzodések hatalyát

A Felek a jelen szerzodest - annak egyedi megtárg yalásat es kozos enell'T'ezést r.cvetoer. mint akaratukkal mindenben

egyezőt, Jóváhagyólag írják ala

Kelt: Nyíregyháza, 2017 decerí'ber 19.
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Dankó Péter

Székely-Szabó Szilvia

KBC vezető

KBC vezetb helyettes
OTP Bank Nyrt

•vezérigazgató
Sostó-Gyógyfürdök Zrt
ó vadékot nyúJtó

Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

2. sz. melléklet

a fenti

szerződés

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
azonosítóval rendelkező kölcsönszerződéshez

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: a) egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest,
Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon;
képviselik: Dankó Péter KBC vezető és Székely-Szabó Szilvia KBC vezető-helyettes ; kapcsolattartó:
Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók, amelynek címe: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.;
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 49.; egyéb adatai az üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás
alkalmazásában: a Bank), másrészről

a vállalkozás teljes neve:

"Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a vállalkozás rövidített neve:
székhelye:

"Sóstó-Gyóqyfürdők" Zrt.
4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szóda ház
u. 18.
11256779-2-15
15-10-040189
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u.
18.
Dr. Podlovics Roland vezérioazoató
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

adószáma:
céoieovzékszáma:
levelezési cím:
képviseli(k) (név, beosztás):
kapcsolattartó:

(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: az Ügyfél) (a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás
alkalmazásában együttesen: a Felek) közöttjött létre Nyíregyházán, 2018. december ..... napján, a következő
feltételekkel:

1. PREAMBULUM
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
A Bank és az Ügyfél között 2017. december 19. napján 1-1-17-4400-0336-6 számon
kölcsönszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: Kölcsönszerződés) jött létre, amely
alapján a Bank a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel 900.000.000,- HUF, azaz
Kilencszázmillió forint összegű beruházási típusú éven túli lejáratú kölcsön(öke)t nyújt az ügyfél
részére.

1.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA
a)

A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződés módosításait tartalmazza, és
a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás
kizárólag a Kölcsönszerződéssel együtt érvényes.

b)

Amennyiben
a
Szerződésmódosítás
eltérően
nem
rendelkezik,
akkor a
Szerzödésmódosításban alkalmazott fogalmak a Kölcsönszerződésben meghatározott
jelentéssel bírnak.

c)

A Szerződésmódosítással nem érintett részekben a
hatályos.
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Kölcsönszerződés

változatlanul

Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
1.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1.3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 1.3. „A KÖLCSÖN RENDELKEZÉSRE TARTÁSA" pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.3.
A Bank a kölcsönt az alábbiak szerint (az első és az utolsó napot is beleértve) tartja az Ügyfél
rendelkezésére (a Szerződés alkalmazásában: Rendelkezésre Tartási Időszak)
Kezdete:

szerződéskötéstől

Vége: 2018.12.28.
Rendelkezésre tartott összeg: 900 OOO OOO HUF"

2.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2.1. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 2.1. „A KÖLCSÖN KAMATA" d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.

d)

„A Kölcsön változó kamatozású. Az éves Kamatláb az alábbiakból tevődik össze:

i)
Kamatbázis, melynek kamatperiódusa: három hónap (a Szerződés alkalmazásában:
Kamatbázis Periódus), típusa: BUBOR.
ii) Kamatfelár, melynek mértéke: 1,05 %.
Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.
A Szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest lnterbank Offered Rate, amely a mindenkori
Kamatbázis Periódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi
kamatlábat jelenti, amelyet a Kamatlábjegyzési Napon budapesti idő szerint 12 órakor tesznek
közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén. A Reuters szolgáltatás megszűnése vagy
szünetelése esetén a Bank által meghatározott Alternatív Kamatbázist jelenti."

3.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 3.1. „A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1
a) Az ügyfél a Kölcsönt legkésőbb 2028. december 31. napján (a Szerződés alkalmazásában:
Lejárat Napja) köteles a Banknak visszafizetni. Ha a Lejárat Napja nem banki nap, akkor a Lejárat
Napja az ezt követő banki nap. Az Ügyfél a Kölcsönt 2019. július 31. napjától 2019. december 31.
napjáig 15.000.000 Ft, 2020. január 31. napjától 2028. december 31. napjáig minden hónap utolsó
banki munkanap. napján esedékessé váló 7 500 OOO HUF részletekben köteles a Banknak
törleszteni."

4. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 4.1. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 4.1. „FOL YÓSÍTÁSI FELTÉTELEK" pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1
A Bank a Kölcsönt azt követően folyósítja az Ügyfél részére, amikor a következő együttes feltételek
(a Szerződés alkalmazásában: Folyósítási Feltételek) maradéktalanul teljesültek:
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Szerződés

a)

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

:'. , „_1.. 7„
1

Standard Folyósítási Feltételek:
i) a Felek a Szerződést cégszerűen, illetve cégnek nem minősülő Ügyfél esetén a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn (a Szerződés alkalmazásában a cégszerű és az egyéb
jogszabályoknak megfelelő aláírás: megfelelően aláírt), kölcsönös aláírásukkal látták el és az így
aláírt eredeti Szerződést a Bank kézhez kapta;
ii) a Bank legkésőbb a folyósítás napját (a Szerződés alkalmazásában: Folyósítás Napja)
megelőző második banki nap 12 óráig kézhez kapja a Szerződés 2. számú mellékletét képező
LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ minta alapján elkészített, az ügyfél által megfelelően aláírt és kitöltött,
visszavonhatatlan lehívási értesítő eredeti példányát (a Szerződés alkalmazásában: Lehívási
Értesítő);

iii) a Folyósítás Napja a Rendelkezésre Tartási

Időszakon

belülre esik;

iv) a Szerződés, valamint a Biztosítéki Okirat(ok) Felek által megfelelően aláírt, közjegyzői
okiratba foglalt eredeti példányát a Bank, általa elfogadható formában és tartalommal, kézhez
kapta azzal, hogy a közjegyzői okiratba foglalás költségét Ügyfél köteles viselni;
v) a Szerződés 12.2 pontja által megkövetelt, a más pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett alábbi
fizetési számlákra vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt eredeti
felhatalmazó leveleket a Bank, általa elfogadható formában és tartalommal kézhez kapta:
MKB Bank Zrt. pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 10300002-27002081-00003285 számú
fizetési számla
vi) a

Szerződés

11.8. és 11.12. pontjaihoz kapcsolódó Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló
aláírt eredeti példányát a Bank, az általa elfogadható formában és
tartalommal kézhez kapta.
szerződés megfelelően

b)

További (Egyedi) Folyósítási feltételek:
i) Lehívó levél benyújtása.
ii) A hitel folyósítása Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára történik, amelyen az összeg
zárolásra kerül.
iii) Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Kölcsönt egy részletben folyósítja. A folyósítást követően
- melynek teljesítéséhez a Standard Folyósítási Feltételek és a További (Egyedi) Folyósítási
Feltételek együttes, maradéktalan teljesülése szükséges - az elkülönített számlára kifolyósított és
zárolásra került összeg felhasználásra akkor kerülhet sor, amikor a következő együttes feltételek
maradéktalanul teljesültek:
i) a Standard Folyósítási Feltételek maradéktalanul teljesültek a kifolyósított és zárolásra került
összeg felhasználásának időpontjában is, ideértve azt is, hogy a kifolyósított és zárolt összeg
felhasználásának időpontját megelőző első banki nap 12 óráig benyújtandó, az ügyfél által
megfelelően aláírt és az aktuális folyósítási igény szerint kitöltött, visszavonhatatlan Lehívási
Értesítő eredeti példánya Bank számára rendelkezésre áll.
ii) A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. elkülönített számlájára kifolyósított és zárolásra került összeg
felhasználásának feltételei:
- Lehívó levél benyújtása
- A Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. benyújtja az Önkormányzattól kapott előlegbekérőt vagy
előlegszámlát, amely tartalmazza, hogy mekkora összeget kell átadni az Önkormányzatnak. A
pénz átadása csak az Önkormányzat ezen projekt lebonyolításra megnyitott elkülönített számlára
történhet, átutalási megbízás benyújtásával egyidejűleg.
- A hitel felhasználására a projekttel kapcsolatosan az Önkormányzat nevére kiállított, teljesítési
igazolás vagy műszaki ellenőr által igazolt számlák nettó összege erejéig történik. A számlákhoz
vállalkozói szerződés megléte szükséges. ÁFA-s számla esetén az ÁFA összegének a Bank által
elfogadható módon rendelkezésre kell állnia az Önkormányzat számláján
Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
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Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

A banki belső és külső adatbázisokban (Központi Hitelnyilvántartó rendszer, OPTEN) történő
során negatív információ nem áll fenn.
Negatív információnak minősül:
- kötelezettségek esetében késedelem, felmondás,
- az ügyféllel szemben csőd, felszámolás, végelszámolás, végrehajtási eljárás megindítása,
illetve az ügyfél ilyen eljárás (ok) alatt áll
- fizetési számlák esetében számlatartozás, sorban állás
- előzö évi negatív saját tőke, vagy az utolsó két év adózott eredménye negatív

ellenőrzés

a Biztosítékok igazoltan, érvényes és érvényesíthető módon a Bank rendelkezésére állnak;
- a Bank zálogjogának és elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetése a fedezetként
elfogadott Nyíregyháza 15086, 15088, 15089, 15085, 15082, 15087/3, 15157/4, 15181/4,
15181/5, hrsz-ú ingatlanokra a hitel és járulékai erejéig legalább széljegyként
- az Ügyfél kérésére (zálogkötelezetti nyilatkozat) a biztosító záradékolta a biztosítási kötvényt
(kivéve a 15089 hrsz-ú és 15181/15 hrsz-ú ingatlan) illetve visszaigazolta annak tudomásul
vételét, hogy a biztosított vagyontárgy hitel fedezetéül szolgál. Az Ügyfél nyilatkozatban
előzetesen feljogosítja a Bankot arra, hogy tájékoztatást kérjen a biztosítótól a biztosítási titoknak
minősülő adatok vonatkozásában.
- a követelésen alapított zálogszerződés alapján a Bank zálogjogának bejegyeztetése a
Hitelbiztosítéki Nyilvántartó rendszerbe a hitel és járulékai erejéig és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzat visszaigazolása.
- biztosítási díjfizetés igazolása
- ÁFA visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat benyújtása
Rendelkezésre áll a támogató hatósággal megkötött Támogatási szerződés esetleges
módosítása(i), mely alapján a jóváhagyott támogatás és a hitel összege megfelelő fedezetet
biztosít a projekt tényleges, vállalkozói szerződésekkel alátámasztott nettó költségeire
Rendelkezésre áll az Ügyfél elkülönített és zárolt számláján a hitel 3 havi adósságszolgálatra
fedezetet biztosító összeg
- A Műszaki ellenőr által elfogadott költségvetés, műszaki, pénzügyi ütemterv benyújtása.
- A projektre vonatkozóan az ügyfél által készített költségvetés és időbeni ütemezés benyújtása
- Az építkezéshez szükséges engedélyek benyújtása
- A Bank számára elfogadható módon történő igazolása, hogy a teljes körű biztosítás (többek
között építési és szerelési biztosítás és tervezői felelősségbiztosítás) megkötésre került és a
biztosítási díj megfizetésre került
A folyósítási feltételként benyújtott dokumentumok megismerését követően a Bank jogosult
további dokumentumokat bekérni és folyósítási feltételeket meghatározni
Szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalása"
5.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 5.2. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 5.2. „EGYÉB KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK" pontja a következő
alpontokkal egészül ki:
„p) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szálloda felújítási céltartalék alap számla tartalmáról
és az azon történő pénzmozgásokról évente a Bank részére az éves beszámoló benyújtásával
egyidejűleg tájékoztatást nyújt
q) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás lezárását követően a Társberuházói
megállapodás szerint a "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzat között a beruházással kapcsolatban keletkezett pénzügyi e/számolást annak
rendelkezésre állását követő 3 napon belül a Bank részére benyújtja."

6.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 6. BIZTOSÍTÉKOK PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Kölcsönszerződés 6.3. a pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

„a)
A Bankot 900 OOO OOO HUF és járulékai, azaz a Tartozás valamennyi elemének összege erejéig
jelzálogjog, e jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg az alábbi
ingatlanokon:

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett strandfürdő
Nyíregyháza, belterület 15082 hrsz.
15082 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett víztorony
Nyíregyháza, belterület 15085 hrsz.
15085 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett fürdő
Nyíregyháza, belterület 15086 hrsz.
15086 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett parkfürdő
Nyíregyháza, belterület 15087/3 hrsz.
15087/3 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett szálloda, műemlék
Nyíregyháza, belterület 15088 hrsz.
15088 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett parkfürdő és csatorna, pool-bár
4400 Nyíregyháza, Berenát utca 1.
15157/4 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
1/1

Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett beépítetlen terület
Nyíregyháza, belterület 15181/4
15181/4 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

1/1

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési tilalom érvényesíthető
módon való rendelkezésre állását az alábbi dokumentumok teljes köre igazolja (minden egyes
jelzálogjog tekintetében):
i)
a jelzálogjog Bank javára történő bejegyzését és az elidegenítési és terhelési tilalom
feljegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat eredeti példánya;
ii)
az ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás meglétét bizonyító eredeti kötvény;
az ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás érvényes fennállását bizonyító,
legutolsó
iii)
díjfizetés teljesítését tanúsító eredeti bizonylat.
A Bank jelzálogjogának/elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetésével/feljegyzésével és
töröltetésével kapcsolatos költségek, illetékek, díjak az Ügyfelet terhelik.
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A Bankot 900 OOO OOO HUF és járulékai, azaz a Tartozás valamennyi elemének összege erejéig
jelzálogjog, e jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg az alábbi
ingatlanokon:
Az ingatlan megnevezése:
Az ingatlan címe:
Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett közpark, műemlék
Nyíregyháza, belterület 15089 hrsz.
15089 hrsz, belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

ingatlan megnevezése:
ingatlan címe:
ingatlan helyrajzi száma, fekvése:
ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:

kivett sétány
Nyíregyháza, belterület 15181/5 hrsz.
15181/5 hrsz. belterület
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

1/1

Az
Az
Az
Az

1/1

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési tilalom érvényesíthető
módon való rendelkezésre állását a jelzálogjog(ok) Bank javára történő bejegyzését és az
elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat(ok) eredeti
példánya(i) igazolUák minden egyes jelzálogjog tekintetében).
A Bank jelzálogjogának/elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetésével/ feljegyzésével és
töröltetésével kapcsolatos költségek, illetékek, díjak az Ügyfelet terhelik."

Ill. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK

1.1.

A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA
A jelen Szerződésmódosítás aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank eddigi teljesítését
szerződésszerűnek elfogadja, és elismeri, hogy a Kölcsönszerződés alapján a Banknak a jelen
Szerződésmódosítás
aláírásáig folyósított Kölcsönökkel tartozik a Kölcsönszerződésben
meghatározott feltételekkel.

1.2.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI
A jelen

Szerződésmódosítás

megfelelően

2.

azt követően lép hatályba, amikor a Felek a Szerződésmódosítást
aláírták, és az így aláírt eredeti Szerződésmódosítást a Bank kézhez kapta.

A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE
A Felek a Szerződésmódosítást, ideértve a Kölcsönszerződés és a Biztosítéki Okiratokat, az egyéb
kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös
értelmezését követően, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják
alá.
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Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

Felek képviselői (képviselőinek mindegyike) megerősítik és kijelentik, hogy megfelelő képviseleti
joggal rendelkeznek a jelen Szerződésmódosítás aláírásához, az abban foglaltak vállalásához,
melyek tekintetében képviseleti joguk nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz
kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató
„Sóstó- Gyógyfürdők" Zrt ..
Ügyfél

Dankó Péter
Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető-helyettes
KBC vezető
OTP Bank Nyrt.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. Jelzálogszerződés (ingatlan) 1. sz. módosítás
2. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. Követelésen alapított jelzálogszerződés 1. sz. módosítás
3. sz. melléklet: 1-1-17-4400-0336-6 sz. óvadéki szerződés fizetési számlakövetelés 1. sz. módosítás
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Szerződés
Előadó:

OTP Bank Nyrt.

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

/ ,.;
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sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

JELZÁLOGSZERZŐDÉS
(in~atlan) ,
1. sz. MODOSITASA

amely létrejött

egyrészről

az

OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 105379146419-114-01, adószám: 10537914-4-44,
kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím: 4401 Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb
adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a továbbiakban: Bank), másrészről a

„Sóstó-Gyógyfürdők"

Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.,
nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon;
statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15, képviseletében Dr.
Podlovics Roland vezérigazgató), mint zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett továbbiakban együttesen: Felek) között a 2017. december 19-én létrejött, jelenleg is érvényes
fenti számú Jelzálogszerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételekkel:

1. A Jelzálogszerződés 1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:

"1.)
2017. december 19. napján a Bank és a „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431 NyíregyházaSóstógyógyfürdő Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám:
11256779-2-15), mint Ügyfél (a továbbiakban: Adós) között 2018. december 01. napján módosított,
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a következő
feltételek mellett:
Szerződés

megnevezése:
Szerződés száma:
Követelés összege:

Kölcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900.000.000,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:
3 havi BUBOR + 1,05%
nem kerül felszámításra
évi 0, 15%
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
ügyleti kamat + dijhirdetmény szerint

Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteldíj után:
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Szerződés

A követelés felmondással is lejárttá

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

tehető."

2. A Jelzálogszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.
A Jelzálogszerződés jelen 1. számú módosítása a Jelzálogszerződéssel együtt érvényes az 1-117-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékleteként.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Dankó Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető-helyettes
OTP Bank Nyrt.
Zálogjogosult
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Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt.
Zálogkötelezett

Szerződés

Szerződés

OTP Bank Nyrt.

Előadó:

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

Követelésen alapított jelzálogszerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről az

OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 105379146419-114-01, adószám: 10537914-4-44,
kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím: 4401 Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb
adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a továbbiakban: Bank), másrészről a
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.,
nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon;
statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15, képviseletében: Dr.
Podlovics Roland vezérigazgató), mint zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett együttesen: Felek) között a 2017. december 19-én létrejött, jelenleg is érvényes fenti számú
Jelzálogszerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A

Jelzálogszerződés

1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:

"1.)

2017. december 19. napján a Bank és a „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431 NyíregyházaSóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám:
11256779-2-15), mint Ügyfél (a továbbiakban: Adós) között 2018. december01. napján
módosított, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a
következő feltételek mellett:
Szerződés
Szerződés

megnevezése:
száma:
Követelés összege (tőke):

Kölcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900. OOO. OOO,- Ft

Járulékok, költségek elnevezése, mértéke:
3 havi BUBOR +1,05%/év
Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék:
évi 0, 15%
Egyéb díj:
nem kerül felszámításra
Késedelmi kamat tőke után:
díjhirdetmény szerint
Késedelmi kamat hiteldíj után:
mindenkori ügyleti kamatláb + díjhirdetmény szerint
A követelés felmondással is lejárttá

tehető. "

Jelzálogszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.

2. A
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Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

A Jelzálogszerződés jelen 1. számú módosítása a Jelzálogszerződéssel együtt érvényes az 1-117-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékleteként.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Dankó Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető-helyettes
OTP Bank Nyrt.
Zálogjogosult
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Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt.
Zálogkötelezett

Szerződés

Szerződés

OTP Bank Nyrt.

Előadó:

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

sz.: 1-1-17-4400-0336-6
Sápiné Dobra Judit

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
FIEZETÉSI SZÁMLA KÖVETELÉS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az
OTP Bank Nyrt., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 105379146419-114-01, adószám: 10537914-4-44,
kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1., Posta cím: 4401 Nyíregyháza, Pf: 49) egyéb
adatai az Üzletszabályzatokban), mint zálogjogosult (a továbbiakban: Bank), másrészről a
„Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt (székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18,
nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-10-040189 cégjegyzékszámon;
statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám: 11256779-2-15) képviseletében: Dr.
Podlovics Roland vezérigazgató (a továbbiakban: óvadékot nyújtó - továbbiakban együttesen:
Felek), között a 2017. december 19-én létrejött, jelenleg is érvényes óvadéki szerződés
módosítása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Az Óvadéki szerződés 1.) pontja helyébe az alábbi pont lép:
"1.)
2017. december 19. napján a Bank és „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. (székhely: 4431 NyíregyházaSóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18., nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
15-10-040189 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel: 11256779-9604-114-15, adószám:
11256779-2-15), mint Ügyfél (továbbiakban: Adós) között 2018. december 01. napján módosított,
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a következő
feltételek mellett:
Szerződés

megnevezése:
száma:
Követelés összege:
Szerződés

Kölcsönszerződés

1-1-17-4400-0336-6
900. OOO. OOO,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:
3 havi BUBOR +1,05%/év
Ügyleti kamat:
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Egyéb díj:
Késedelmi kamat tőke után:
Késedelmi kamat hiteldíj után:

A követelés felmondással is lejárttá

nem kerül felszámításra
évi 0, 15%
nem kerül felszámításra
dijhirdetmény szerint
mindenkori ügyleti kamatláb +
dijhirdetmény szerint
tehető.

13/12

t.'

Szerződés

azonosító: 1-1-17-4400-0336-6

Az. óvadéki szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
továbbra is érvényben maradnak.
A jelen 1. számú szerződésmódosítás az óvadéki szerződéssel együtt érvényes, és az
továbbra is az 1-1-17-4400-0336-6 sz. Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezi.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december

Dankó Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető-helyettes

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató
„Sóstó-Gyógyfürdők"Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Óvadékot nyújtó
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4401 NVÍREGYHAZA, t<OSSUTH TÉR

PF.: 83,

TELEFON: -t36 42 524·-)00
FAX: "'36
E·MA!l:

Ügyiratszám: SZOC-1703-14/2018
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018-ban végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

........ ~ ............ .

"D~á~,~~~rencf
polgármester
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····················~···················
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

r~
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1

tJ;1 Eh ll
...... :.ú. ...................................... .
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Az

előterjesztést

véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

R E G Y

4401 NYÍREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR
TELEFON: +36 42
FAX: +36 42 52+501
E-MAIL: C'UL.UMK,I\'§

PF.:

Tisztelt Közgyűlés!

Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg működését.
Feladata az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása,
megismerése és lehetőségek szerinti megoldása, vélemények, és információk cseréje, valamint a különböző
célok és törekvések megismertetése és egyeztetése.
A Tanács tevékenységét munkaterv alapján végzi, amely egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
napirendjeihez, másrészt az idősügyi szervezeteket, a város idős lakosságát érintő témakörökhöz igazodóan
készült. A munkatervben meghatározottak szerint üléseit havonta tartotta, amelyekre ez évben is különböző
témákban hívott meg szakembereket, vezetőket, akik az időseket érintő kérdésekről adtak tájékoztatást.
Számos program zajlott, amely az ldősügyi Tanács kezdeményezésére vagy együttműködésével jött létre.
Az SzMSz-ben foglaltak szerint a Tanács évente egy alkalommal beszámolót készít Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a munkájáról, az éves feladatai teljesítéséről, a városban élő idős emberek
élethelyzetének alakulásáról.
A Tanács a munkatervben meghatározottak szerint ez évben is elkészítette a beszámolót, amelyet a
Közgyűlést megelőzően, a 2018. december 10-i ülésen megtárgyaltak és terjesztik a Közgyűlés elé
elfogadásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet a
beszámolóval elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 11.

Tisztelettel~~~
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

L

PF.:

TELEFON:
42 524-soo
FAX: +36 42 524,501
E-MAIL:

Melléklet a SZOC-1703-14/2018 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „„./2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018-ban végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

tevékenységéről

megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ldősügyi

Tanácsának 2018-ban végzett

szóló beszámolót elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatról értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Melléklet a .. ./2018. {Xll.20.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2018. évi munkájáról

Az ldősügyi Tanács összetétele, feladatainak ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
258/2014. /XII. 18./ számú határozatában elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzítetteknek megfelelően történik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsa munkaterv
alapján hívja össze üléseit. A 2018. évi munkatervet az 1/2018. /1.29./ számú határozattal fogadta el a
Tanács.
A munkaterv összeállításánál az ldősügyi Tanács szükségesnek tartotta megerősíteni, hogy a város idős
lakosságát érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat megismerhesse.
•
•
•

Ennek érdekében a Közgyűlés által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az időseket érintik,
az ldősügyi Tanács véleményezi, javaslatokat, észrevételeket fogalmaz meg.
Szükség esetén a testületi ülésen az ldősügyi Tanács képviselője is részt vesz.
Az Önkormányzat vezető tisztségviselői informálják az ldősügyi Tanács tagjait a meghozott,
időseket érintő rendelkezésekről.

Munkatervünket az ldősügyi Tanács tagjainak javaslatai alapján állítottuk össze. Az elfogadott
munkatervnek megfelelően, üléseinket havi rendszerességgel hívtuk össze.

1.

Ismeretterjesztés, tájékoztatás

Az ldősügyi Tanács üléseire ez évben is különböző témákban hívott meg szakembereket,
akik az időseket érintő kérdésekről adtak tájékoztatást.
Bordás Béla városgondnok a város területén
szerzett tapasztalatairól tartott tájékoztatót.

élő idősek

vezetőket,

napi kéréseivel, jelzéseivel kapcsolatban

A NYÍRVV Nonprofit Kft. igazgatója a város nyilvános illemhely üzemeltetéséről, illetve a
városközpontban lévő illemhely üzemen kívül helyezéséről, valamint annak felújítási lehetőségeiről
adott tájékoztatást.
Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály
rendelkezések hatásairól tájékoztatta a Tanácsot.

vezetője

a szociális ellátásokat

érintő

módosító

Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és
háziorvosi, és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról szóló rendelet módosítása, a háziorvosok szerepe
az idősellátásban című előadást tartott Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője.
A szorosabb együttműködés érdekében a Nyíregyháza és Térsége Városi Nyugdíjas Szövetség
tagszervezeteinek javaslatai az Idős ügyi Tanács munkájához, a megoldandó feladatokról címmel adott
tájékoztatót Szabóné Dr. Csiszár Gabriella a Szövetség elnöke.

Pató István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője a város helyi közlekedéséről és
személyszállítással kapcsolatos változásokról adott tájékoztatót.

Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Könyvtár igazgatója a 65. év felettiek informatikai képzésétől,
okos telefonok használatának oktatásáról informálta az ldősügyi Tanácsot.
Sóstógyógyfürdők Zrt működéséről, időseket érintő lehetőségekről

a 2018-as év vonatkozásában
Szabó Zoltán a Zrt. gazdasági-vezérigazgató helyettesétől hallgattunk meg tájékoztatót. Beszámolt a
Júlia Fürdő felújításáról, és arról, hogy a felújítás idején a nyugdíjas hétfői kedvezmény a Sóstói
fürdőben egész idő alatt igénybe vehető. Tájékoztatót kaptunk arról, hogy a FIT Egészségprogram
keretében 10.000 db sorszámozott úszó és fürdőjegy áll rendelkezésre a nyíregyházi nyugdíjasoknak.
2018. május 29-től lehet igényelni és 2018. december 15-ig lehet felhasználni az Aquarius Élmény és
Parkfürdőben. Ezek a jegyek ingyenesek a nyugdíjasok számára.
II. Élethosszig tartó tanulás elősegítése

2018. évben is folytatódott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Programjában célkitűzésként
megfogalmazott, élethosszig tartó tanulási lehetőségeinek biztosítása.
Ezt a célt szolgálja a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett Idősek Akadémiája
sorozat, ami több évtizedes múltra tekint vissza. Őszi, tavaszi 6-6 előadásból álló programot
biztosítanak az idős emberek számára.
Másik programsorozat, ami 2015. évben kezdődött, szintén tavaszi-őszi kurzusokkal, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai Tanszék szervezésében a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Az igen nagy népszerűségnek örvendő „ÖREGEDÉS
MŰVÉSZETE" alcímű rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat idén is lehetőséget biztosított.
Az Alapellátási Igazgatóság szervezésében lehetőség nyílt arra, hogy az idős emberek is elsajátítsák az
újraélesztés technikáját szerdán két 11-13 óra között a Központi Orvosi Ügyelet helyiségében, valamint
a Mentőállomás épületében minden hónap utolsó hétfőjén 15-17 óra között. Ezek az oktatások
ingyenesek.
Ill. Kezdeményezések

Az ldősügyi Tanács javaslatot tett a NYÍRVV Nonprofit Kft felé arra, hogy a kertes övezetekben, ahol
idős, gondozott emberek élnek, az utcafronti részt, ami ugyan Önkormányzati terület, de az ingatlan
tulajdonosának a feladata lenne a rendben tartása, mégis arról a NYÍRVV Nonprofit Kft gondoskodjon.
A visszajelzések szerint idén ez megtörtént.
2017-ben a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályhoz fordultunk azzal, hogy kerékpár
forgalmat vezessék el a buszvárók mögé. Vizsgálják felül a város területén az autóbusz várókat, és
ahol lehetséges, a kerékpáros közlekedés ne veszélyeztesse az autóbuszra várók, a buszra fel és le
szállók épségét. Kértük, hogy ahol lehet, lombos, árnyékot adó fákat ültessenek a várók közelébe,
mert a nyári 30-35 fokos hőségben néhány percet is nehéz elviselni a tűző napon. Kértük továbbá, hogy
a forgalmasabb megállókban nagyobb, több ülőhellyel ellátott, fedett várókat helyezzenek el. Ezt a
kezdeményezésünket idén, 2018-ban azzal egészítettük ki, hogy mivel a Bocskai utcát felújították, a
Rendelő Intézet melletti várához szintén helyezzenek el fedett várót mindkét oldalra, mert jelenleg
ott nincs, viszont rengeteg idős beteg ember várakozik minden járatra.
Fentiekből megoldásra került a Korányi u-i járdafelújítás során az Északi Temető bejáratával szemben
lévő

váránál a kerékpárút elterelése. Ezen javaslatainkhoz kapcsolódva, az ldősügyi Tanács felajánlotta,
hogy szintén ezen a Korányi úti buszmegálló mellett elültet két db. fát, amennyiben lehetőség van rá.

A városlakók kérése alapján fordultunk a Móricz Zsigmond Színház igazgatója felé, hogy amennyiben
lehetőség van rá, az előadásra kerülő színdarabokat legalább egy alkalommal délutáni kezdéssel
mutassák be. Kérésünk oka az, hogy a gyalogosan, autóbusszal közlekedő emberek az előadások késői
befejezése miatt félnek az utcán közlekedni, még egy belvárosi mellékutcán is. Nem beszélve a
tanyabokrokban élő emberekről, ahol a késői időpontban már buszjárat sincs. A Színház Igazgatója
ígéretet tett a megvalósításra, és amint tapasztalhattuk, a novemberi műsorban ott szerepel a 14 órai
kezdettel bemutatandó darab.
Sajnálatunkra, a 2016-ban kezdeményezett, majd 2017-ben és 2018-ban is további tárgyalásokat
folytatva, az a javaslatunk, hogy a Nyíregyháza Városért, lakosaiért kiemelkedő tevékenységet végzett
emberek sírja kerüljön a védett kategóriába, vagyis akkor sem lehetne azokat megsemmisíteni, eladni,
ha a család már kihalt. Ez az önkormányzati rendelet nem született meg, pedig tanúi lehetünk annak,
hogy olyan személyek sírjai, kápolnái tűnnek el, akikről az „utcák mesélnek".
Több éves javaslataink közé tartozik az is, hogy ne legyen a Kossuth téren kerékpáros forgalom. A
kerékpáros forgalmat szépen el lehetne vezetni a teret szegélyező utcákon, vagyis, ha valaki akarja,
körbe tudja kerékpározni a teret.
IV. Időseket érintő fontosabb programok, rendezvények.

Nyíregyházán az Önkormányzat 2018. évben is számos programot és lehetőséget biztosított az
ldősügyi Tanács ajánlásával, illetve közreműködésével.
Hatodik alkalommal került sor az „Idősek sporttalálkozójának" megrendezésére a Városi Stadionban.
Addig, míg a múlt évben közel 600-an, az idén több mint 600-an neveztek a különböző
sportszámokban. Az eredményhirdetést követően kiadós ebédet fogyaszthattak el a résztvevők.
Idén került megrendezésre a VI. Nyugdíjas „KI- MIT TUD?" vetélkedő. A tánc, szólóének, hangszeres
kórus, vers és próza mondás kategóriákban 49 nevezés érkezett a rendező Első Nyírségi
Fejlesztési Társaság Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház Irodájához. 9 db serleg és oklevél, 10 db.
különdíj és oklevél került kiosztásra, valamint valamennyi résztvevő emléklapot kapott.

előadás,

Ez évben is folytattuk a „MESÉLD EL NEKEM „„„" ÉLETIÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN e. pályázat
meghirdetését. A 2015-2016. évi kiadványt követően elkészült a 2017. évben benyújtott pályázatokat
tartalmazó könyv is, ami ez évben került kiosztásra. Továbbá meghirdettük 2018. évre is, melynek
benyújtási határideje 2018. november 30. A pályázatra idén 18 db alkotás érkezett be.
Meghirdettük az „ALKOTÓ IDŐSEK" című pályázatot. A nyugdíjas korú emberek 2018. november 30-ig
adhatják le alkotásaikat a Városi Galériába. A leadott művek a Magyar Kultúra Napján kerülnek
kiállításra és díjazásra.
A 2017. második felében az ldősügyi Tanács ajánlásával sikerült beindítani a „Mozdulj Nyíregyháza"
keretében a „SENIOR ÖRÖMTÁNC"-ot, mint gyógyító mozgásformát a városban. 2018. évben elértük,
hogy a városközpontban lévő Váci Mihály Kulturális Központban gyakorolhassák az idős emberek ezt a
mozgásformát heti egy órában. A program nagyon rövid idő alatt közkedveltté vált, a résztvevők száma
folyamatosan gyarapszik.
Továbbra is biztosított a Senior kondi-parkban a sportolási lehetőség az idős emberek számára. A
Városi Stadionban ingyenesen májustól októberig minden hét csütörtöki napján, 9-12 óráig szinte
minden sportágban lehetőséget biztosítanak a nyugdíjas városlakóknak.

Idén október l-én az „IDŐSEK VILÁGNAPJA" ünnepségét a VMKK színház termében tartottuk. Az
minden képzeletet felülmúlt, így a jövőben nagyobb befogadóképességű helyet kell
keresnünk ennek a rendezvénynek a megtartására.

érdeklődés

Az Idősek Világnapjához kapcsolódóan az )dősek hónapjában", a múlt évihez hasonlóan,
megrendeztük az 11 ÁLLATPARKI ÖRÖMSÉTÁT". A kellemes időjárásnak is köszönhetően, ez valódi
„örömséta volt", hisz rég nem látott ismerősök köszöntötték egymást nagy örvendezés közepette. A
résztvevők száma: 2.300 fő volt.
Dr. Tirpák György ügyvéd az ldősügyi Tanács felkérésére ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít a
nyugdíjasok számára. Mint beszámolójában elmondta, 5 éve működik a szolgáltatás, heti átlagosan 23 fő kéri a segítségét. Éves szinten ez 100-120 főre tehető. Főleg rokkantsági nyugdíj, hadirokkant
járadék, valamint devizahitel probléma, örökösödési kérdések azok a témák, amivel a szolgálatot
felkeresik.
Az Önkormányzat továbbra is pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város területén
működő civil szervezetek programjainak megvalósítását. Idén karácsonyi pályázatokra 7,5 milli Ft-ot
juttatnak el a szervezetek felé. Karácsonyi támogatásban (karácsonyi csomag) részesül minden 65.
életévet betöltött személyek a helyi rendeletben meghatározott módon.
Fogadó órát tartunk továbbra is minden hét hétfői napján 14 és 16 óra között a Móricz Zsigmond
Könyvtárban számunkra biztosított helyiségben. A fogadó órán elhangzó javaslatokat, kéréseket,
kritikákat összegezve eljuttatjuk az ldősügyi Tanács Elnökéhez.

Nagyobb rendezvényeink alkalmával, és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot tartanak, amit igen nagy számban vesznek
igénybe az idős emberek.
Az ldősügyi Tanács tagjai számára 2 napos kirándulást biztosított az Önkormányzat. A Tanács tagjai
Nagyvárad és l<olozsvár nevezetességeit tekintették meg.
Rendezvényeinkről,

alkalmainkról rendszeresen tájékoztatjuk a Nyíregyházi Naplón, Nyíregyházi
Televízión, valamint a honlapon keresztül Nyíregyháza lakosságát.
Összefoglalva: az ldősügyi Tanács ez évben is folytatta azt a munkát, ami célkitűzésként az ldősügyi
Programban megfogalmazásra került, kiegészítve az idős társadalom tagjai által megfogalmazott
igényekkel. Az üléseken a Tanács tagjai rendszeresen képviseltetik magukat, de részt vesznek a
rendezvényeken is. Aktivitásuk kifogástalan.
Nyíregyháza, 2018. november 23.
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Fintor KároJyne ~1
az ldősügyi Tanács titkára ( '\

A beszámolót 2018. december 10-i ülésen fogadta el az ldősügyi Tanács.
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Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási
szerződés elfogadására
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Dr. Kovács Ferenci\ f'
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Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

66_!( (-{--{ ~(((
............ ·······'· ........................................... .
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) szerint az állam
gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt
nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról. Az Nkt. 74. § (2) bekezdés szerint az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
(továbbiakban: SNI) gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása gondoskodik.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztése kiemelt feladat
az óvodákban.
Az Nkt. 4. § 25. pontja alapján „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
(látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd".
Az Nkt. 8.§ (3) bekezdés szerint az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában
foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás
időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatását.
Az Nkt. 15/A. § alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés - oktatását végző nevelésioktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési - oktatási
intézmény gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2018. évi októberi
statisztika alapján 65 gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényű szakvéleménnyel, s részükre a szakértői
véleményben meghatározott óraszámban kell fejlesztést biztosítani.
Az Nkt. 15/A. § (2) bekezdése szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és
működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott
óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ
fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek
közreműködésével kívánjuk biztosítani az elmúlt évekhez hasonlóan.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között megkötött
feladat-ellátási szerződés 2018. december 31. napjáig érvényes.
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Az egyeztetések alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ a továbbiakban is együttműködni kíván
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 2018. évben meghatározott feltételek szerint.
A köznevelési feladatok támogatása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint biztosított. Az óvodai nevelésben részesülő
integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni, azaz adott csoportban két-három főnek kell számítani a
sajátos nevelési igényű gyerekeket.
A megbízott bruttó 5.100.-Ft/óra megbízási díjért, maximum havi 360 óra+lS % időkeretben 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra látja el Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményegységeiben az SNl-s gyermekek fejlesztési feladatait a
szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményben leírtak szerint. A feladatellátás helyszínei és a
fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév
során változhat, annak megfelelően, ahogy újabb szakértői vélemények kerülnek kiállításra.
A fent leírtakra tekintettel javasoljuk 2019. december 31-ig tartó határozott
megkötését.

időtartamú

szerződés

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, valamint az
annak mellékletét képező feladat-ellátási szerződést elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. december 12.
Tisztelettel:
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HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
•• „ ••

./2018. (XII. 20.) számú
határozata

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási
szerződés elfogadásáról

A Közgyűlés

1.

2.

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés
tartalmát a határozat melléklete alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási
aláírására.

szerződés

3.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa.
Felelős:

előirányzatot

az

Pató né Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
2019. január 31.

Határidő:

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal
3. Nyíregyházi Tankerületi Központ
4. Irattár

belső

szervezeti egységeinek

vezetői
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Melléklet a .. ./2018. (XII. 20.) számú határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban

amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett -, székhelye:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám: 15731766-2-15
számlavezető, bankszámlaszám: OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban: Önkormányzat
másrészről

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b képviseli:
Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15,
ÁHT azonosítója: 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00336853-00000000, KSH
statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerületi Központ

együttesen

szerződő

felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

Előzmények

1.A Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10) bekezdése
alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó
gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata.
Szerződés

Tárgya

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a
továbbiakban: óvoda) 2019. január 1-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi
hálózat útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód keretében történő, a
gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátását, amennyiben a
gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű, képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik (a
továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás).
A felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak
akadá lyoztatásáva 1.
3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos alábbi
feladatokat:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
\'V\V\N .NYiREG YHAZA~HU
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b} adminisztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása).
4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi
intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
b) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
dj segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
e) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben,
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében.
S. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa folyamatosan
tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek segítséget nyújt a
diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális
eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről. A meghatározott feladatellátás az
óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben történik.
A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben
történik. Az ellátáshoz szükséges speciális eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a
Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult használni.
6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet
megelőző augusztus 10. napjáig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi Tankerületi
Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszámról, SNI típusról, melyre igénybe kívánja venni az
utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás, helyszín biztosítása) az
illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet.
Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma
és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre a felek figyelemmel
lesznek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során.
7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről,
az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről.
A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei

8. A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként bruttó 5.100.Ft/óra megbízási díjra jogosult, mely tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A
Nyíregyházi Tankerületi Központ maximum havonta 360 óra+lS % ellátását vállalja.
9. A Tankerületi Központ a 8. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően, az
Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, azaz óvodai intézményvezető által, a tárgyhónapot követő
hó 4. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött
teljesítésigazoló dokumentumok birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára. Az
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Önkormányzat a Tankerületi Központ által tárgyhónapot követő hónap 10-ig benyújtott számlán szereplő
összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
átutalással megfizetni a Tankerületi Központ 10044001-00336853-00000000 számú bankszámlájára.
Szerződésszegés és jogkövetkezményei

10. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a
továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
A felek együttműködése, kapcsolattartás

11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást
haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni.
12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési
osztályvezető.

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ

részéről:

Dr. Veress Mária igazgatási jogi referens.

Záró rendelkezések

13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra kötik.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az
irányadóak.
15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll.

A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
foglaltakat magukra nézve kötelezőként fogadják el.

Nyíregyháza, 2018.

Nyíregyháza, 2018.

„ . „ „ „ „ . „ . „ . „ „ „ „ . „ . „ ...

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

egyezőt

aláírják, az abban

„.„„„„.„.„„„„.„.„„„„.„„„.

Nyíregyházi Tankerületi Központ
Gaszperné Román Margit
Tankerületi Központ Igazgató
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/271-1/2018.
Ügyintéző: Hornyák Enikő/ dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez az 11 Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra
és az önkormányzati saját erő biztosítására

. . . . Az. . . ..
Dr. Kovács Ferenc
polgármester L<

......J.[ ..........i~f. . ..
Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes

főjegyző {~ ·

. .P.. . . ~. . . . . ~.(. ..
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Pénzügy'! Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a kisgyermek labdarúgás fejlesztésére évek óta kiemelt figyelmet
fordít. A Grassroots Igazgatóság által jegyzett, legfiatalabb korosztályt mozgósító Bozsik intézményi óvodai
program keretében az ország 23 megyei jogú városának 625 óvodája közül 430 intézményben szervezetten
jelen van az ovifoci. Nyíregyházán pedig egészen egyedülálló módon valamennyi önkormányzati fenntartású
óvoda részt vesz a programban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a kisgyermek futball további fejlesztését nagyszabású, pályaépítő projekt
megvalósításával szándékozik segíteni a megyei jogú városokban, ezért a 2012 óta működő Országos
Pályaépítési Programjának keretében 2018-ban meghirdette az Óvodai Pályaépítési Programot (a
továbbiakban Program).
A Program keretében kizárólag a megyei jogú városok számára van lehetőség grundméretű, azaz14x26
méteres, homokkal töltött műfüves labdarúgó pályák megépítésére pályázni. óvodás ás általános iskola alsó
korosztályáról lévén szó, a játékterület talajára töltelék nélküli műfű, alá pedig „shockpad" kerül, ami a
rugalmasságot biztosítja. A műszaki tartalom további alaptartozéka a kapuk, az l,lm magas labdafogó palánk
és 5m magas háló. A játéktér körül két méteres sávban úgynevezett viacolor járda húzódik. Opcionális
tételként öltözőkonténer, 2-2,2 m magas kerítés és világítás igénylésére van lehetőség, azonban az utóbbi
100%-ban önerőt igényel.
A teljes beruházási költség 70 %-át az MLSZ biztosítja Tao forrásból, 20%-át egyéb forrásból, míg a
fennmaradó bruttó költség 10%- át önerőként az önkormányzatnak kell biztosítania.
Egy grund méretű pálya kerítéssel bruttó 16.982.300.- forintba kerül, ami a 90%-os támogatási intenzitást
figyelembe véve 1 pálya esetében 1.698.230. - forint önerőt jelent.
Az önerőn túl a területet minden városban a helyi önkormányzatoknak szükséges biztosítaniuk, valamint
vállalniuk kell a 7 éves sportcélú fenntartási kötelezettséget.
A pályák megépítéséhez az Önkormányzatoknak 2019 január 15-ig kell pályázniuk, továbbá közgyűlési
határozat keretében engedélyeztetniük kell a Programban való részvételt és annak megvalósítását, valamint
nyilatkozniuk kell a Program megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.
A végső támogatói döntést az MLSZ elnöksége hozza meg legkésőbb 2019. február 28-ig. A nyertes igénylővel
az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt.
A létesítmények építését az MLSZ Beruházási Igazgatósága végzi. A beruházás befejezését követően a
sportlétesítmény önkormányzati tulajdonba kerül. a fenntartási költségeket a pályák fő használójaként az
intézmények fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vállalja.
A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és célokkal,
valamint nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és
sportinfrastruktúra bővüléséhez, s új sportolási lehetőségek teremtéséhez.
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A felsorolt célok és feladatok megvalósulása érdekében, a közgyűlési előterjesztés elkészítését megelőzően
Önkormányzatunk felmérte az óvodai udvarokat majd előzetes egyeztetést folytatott a Tankerülettel.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák udvarán nem fér el a grund méretű pálya,
a helyszínek kiválasztásánál az általános iskolák kerültek előtérbe, ahol az udvari adottságok
figyelembevétele mellett kiemelt szempont volt, hogy a közelben minél több általános iskola és óvoda
helyezkedjen el, ahonnan kisebb-nagyobb sétával könnyen elérhető a pálya.
A felsorolt tényezők alapján az alábbi 3 helyszínen javasoljuk a Program megvalósítását:

- 2263/61 hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium udvara (Nyíregyháza,
Ungvár styn. 22.)
- 6475 hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye által használt
önkormányzati terület (Nyíregyháza, Vécsey köz 27.)
- 1863/2 hrsz. Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol- Német Kéttannyelvű
Tagintézménye udvara (Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.)
A beruházás összköltsége a 3 pálya tekintetében bruttó 50.946.900,- Ft maximum összeghatárban
helyezkedik el. Az igényelt támogatás összege (figyelembe véve a támogatási intenzitást) bruttó 45.852.210,Ft, így a fennmaradó bruttó 5.094.690,- Ft összeget kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén
biztosítania.
A Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének terhére
megvalósítható.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019. december 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet
szerint jóváhagyni.

Nyíregyháza, 2018. december 13.
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Melléklet a PKAB/271-1/2018.sz. előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

„„./2018. (XII. 20.) sz.
határozata
a „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati saját erő
biztosításáról
A Közgyűlés

1)

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „Óvodai Pályaépítési Program" című bruttó
50.946.900,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósításával egy e tért.

2)

A Program 90%-nak megfelelő mértékű, bruttó 45.852.210,- Ft maximum támogatási összeget
figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 5.094.690,- Ft összegű saját forrást
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére a szükséges
ütemben biztosítja .

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Utasítja:

3)

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére.
Határidő:
2019. január 10.
Felelős:
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető

4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő biztosítására a 2019. évi költségvetésben.
Határidő:
2019. február 15.
Felelős:
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:

1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Ügyiratszám: KULT-/At'l0-.V2018.
Ügyintéző: Doka Diána, Dr. Augusztinyi Krisztina

Előterjesztés

- a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2018. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

···································~································
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

„.„.„ .... „.„ ............. ~.:0?.:--~~~~„.„ .... „.. .
Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője
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......................................
.............
Tomasovszki Anita
Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

törvényességi véleményezését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

A beszámolót véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, 2013.
november 28-i ülésén a 253/2013. (Xl.28.) számú határozatával létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár
Bizottságot, megválasztotta tagjait és elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Nyíregyházi
Települési Értéktár Bizottság alakuló ülésére 2014. március 6-án került sor.
A Bizottság megszervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen
fellelhető

nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A Bizottság

feladatát képezi Nyíregyháza város természeti, épített, a néphagyományból

eredő,

kulturális, gazdasági,

gazdálkodási és történelmi értékeinek megőrzése, valamint az itt született, vagy életük során, Nyíregyházán
élt személyek szellemi örökségének feltérképezése.
A 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3.§ e) pontja alapján a Települési Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb
a félévet

követő

hónap utolsó napjáig beszámol

tevékenységéről

a Közgyűlésnek. Ezen kötelezettségtételnek

eleget téve számol be a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévben végzett
tevékenységéről

szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 10.

~:=~
Doka Diána
osztályvezető

/

Melléklet a KULT/

/2018. számú

előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„„„„/2018. (XII. 20.) számú
határozata

a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2018. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévben végzett
tevékenységéről

szóló beszámolót elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság tagjai

H

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. év második félévében
végzett tevékenységéről

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város

Közgyűlése

a magyar nemzeti

értékekről

és

a

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben
létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot, továbbá elfogadta a Nyíregyházi
Települési

Értéktár

Bizottság

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatát.

Az

Értéktár

megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének
biztosítása. A Közgyűlés 256/2013. {Xl.28.} számú határozatával a Települési Értéktár
Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, valamint a Közgyűlés elfogadta a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor,
melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a

működéssel

kapcsolatos

tennivalókat.
A Bizottság döntéseit és az aktualitásokat a www.nyiregyhaza.hu honlapon tekinthetik meg az
érdeklődők.

A Bizottság több feladatnak igyekszik megfelelni a továbbiakban is. Legfőbb cél az, hogy a
nyíregyházi lakosság minél szélesebb körben ismerje meg magát a törvényt, annak hátterét és
fontosságát,illetve felhasználóbaráttá tett űrlapon jelöljön is a helyi értékekből.
Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a
települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. {IV.16.)
Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út
esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Települési Értéktár Bizottságnak. A
Bizottság a javaslatokat megvizsgálja az alábbi szempontok szerint:

•

a javaslat megalapozottsága,

•

jogszabálynak való megfelelés.
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Ezt követően a Bizottság dönt a Települési Értéktárba történő felvételről, a hiánypótlásról vagy
a javaslat felvételének elutasításáról és döntéséről a javaslattevőt írásban értesíti.
Az Értéktár Bizottság 2018. év második félévében három ülést tartott, melyen hét nemzeti
értéket vett fel a Nyíregyházi Települési Értéktárba (A Nyírvíz-palota épülete, Benczi Gyula, a
híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenysége, Nyíregyháza-Városi Református
Templom, A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata, A Nyíregyházi Női Röplabda Club
kiemelkedő

sporttevékenysége,

Dr.

Szabó

Tünde

olimpikon

kiemelkedő

úszó

sporttevékenysége, Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága). A Bizottság
határozatai alapján 2018. november 30. napjáig összesen 46 nemzeti érték került felvételre a
Nyíregyházi Települési Értéktárba, melyek a www.nyiregyhaza.hu honlapon megtekinthetők.
A Bizottság, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nemzeti értékek adatait
továbbküldte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba.

A

Nyíregyházi

Települési

Értéktár

Bizottság

Értékes

Esték

címmel

2015.

évben

programsorozatot indított, mely nagy sikernek örvend a helyi értékek iránt érdeklődők
körében. A program általában minden hónap 16. napján 16.00 órakor

kezdődik

a nemzeti

értékhez kötődő helyszínen.
2018. második félévében négy előadásra került sor. Szeptember 17-én Kopka János újságíró
és Balogh József újságíró tartott előadást Elek Emil fotóművész munkásságáról. Október 16.
napján Szabó Józsefné nyugdíjas építész egy vetítéssel egybekötött
mutatta be a Nyírvíz-palota épületét az
Református

Templomot

közreműködésével

a

érdeklődőknek.

Nyíregyháza-Városi

előadás

keretében

November 15-én a Nyíregyháza-Városi

Református

Egyházközség

Kórusának

Dr. Gaál Sándor esperes és Dr. László Gézáné dr. vetítéssel és zenei

bemutatóval egybekötött előadásában ismerhették meg az érdeklődők. December 07-én
Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás

zeneművészeti

tevékenységét Tirpák Ferenc

népzenetanár mutatta be a résztvevőknek egy zenei bemutatóval egybekötött előadás
keretében, Tündik Judit hegedűművész-tanár és Tündik Tünde zongoraművész-tanár
közreműködésével.

Egyre

többen

jönnek

az

Értékes

Vásárosnaményból, Kisvárdáról,

Esték

Budapestről

c.

rendezvényre,

is érkeznek

már

Fehérgyarmatról,

érdeklődők.
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A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság fontosnak tartja, hogy a lakosságot minél jobban
bevonja a Bizottság munkájába, ezért 2018. december hónapban rajzpályázatot hirdetett )tt
élünk mi" - nyíregyházi értékek rajzokban címmel, melyen egyéni alkotók vehetnek részt. A
pályázat célja a nyíregyházi értékek felkutatása és a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékek népszerűsítése.
Az értékek népszerűsítése érdekében a városi rendezvényeken is részt veszünk, valamint a
média megjelenések által is felhívjuk a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális
rendezvényeinkre, pályázatainkra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő
hónap utolsó napjáig köteles működéséről beszámolni a Közgyűlésnek.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság megalakulása óta az alábbi javaslatokat vette fel
a Nyíregyházi Települési Értéktárba:

1. Bessenyei-szobor (Nyíregyháza

első köztéri szobra)

1899. május 9-én avatták fel Nyíregyháza
megyeháza

előtti

szobor felállítását

első

köztéri szobrát, a Bessenyei-szobrot a

parkban. Kallós Ede alkotása ma is az ország egyik legszebb író- szobra. A
előkészítő

munkálatok, majd az országos

érdeklődést

kiváltó nagyszabású

avatási ünnepély és ünnepségsorozat fő szervezője az alig másfél éve megalakult Bessenyei
Kör volt. A szobor áthelyezésére a Jósa András Múzeummal szemben

lévő

- akkor Dessewffy,

ma - Bessenyei térre 1928 nyarán került sor.

2.Bokortanyák

Nyíregyházát

körülölelő

bokortanyák

egész

Magyarországon

egyedülállóak.

Ilyen

településszerkezettel és tanyaszerkezettel ma már alig találkozunk, ez a nyíregyházi tirpákság
egyik nagy kulturális öröksége.A bokortanyák szerkezetének

megőrzése

az itt lakók fontos

feladatai közé tartozik.

3.Nyíregyházi Cantemus Kórus munkássága

1975-ben alakult meg a Kodály Zoltán Általános Iskolában a Cantemus Gyermekkar, amely a
vidéki kórusok között hihetetlenül nagy ívű karriert futott be. Azóta már a Cantemus család
tagja a Pro Musika Leánykar, a Cantemus Vegyeskar is. A Cantemus sok nemzetközi elismerés
tulajdonosa, Nyíregyháza egyik büszkesége.
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4.Nyírség Táncegyüttes munkássága

Az Együttes 1974-ben alakult meg Nyíregyházán. Célja a Kárpát-medencei magyarság népi
hagyományainak és tánckultúrájának minél

szélesebb

körben

való

megismertetése.

Többszörös „Ki mit tud" győztes, több nemzetközi díj tulajdonosa, és rendelkezik a
legmagasabb hazai táncminősítéssel is.

S.Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely

A nyíregyházi fürdőkultúra közel évszázados múltra tekint vissza, minden szolgáltatásával
együtt. A Sóstó egyik igen fontos elemét képező Gyógyfürdők az utóbbi években jelentős
fejlődésnek

indult, amit nemcsak az egyre növekvő látogatottság, hanem az egyre magasabb

színvonalú szolgáltatás-kínálat is mutat. Ennek a folyamatnak egyik kulcseleme, vizének
gyógyvízzé való nyilvánítása.

6.Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi értékek gyűjtőhelye

A Sóstói Múzeumfalu tervezése 1964-ben kezdődött, az építő munkálatok elindulására
azonban csak 1970-ben került sor. A Múzeumfalu első része 1979-ben öt berendezett
parasztportával nyílt meg a látogatók előtt. Azóta a 7 és fél hektáros terület beépült, és már
több mint 80 építmény képviseli Északkelet-Magyarország sokszínű népi építészetét. Az
épületek túlnyomó többsége eredeti, ami azt jelenti, hogy egykori helyszínükről pontos
felmérések alapján történt meg az áttelepítésük.
A Sóstói Múzeumfalu hazánk legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma.

7. Sóstó Zoo

A nyíregyházi Állatpark, már több mint egy évtizede városunk egyik büszkesége, az ország
legnagyobb vidéki állatgyűjteménye. 2015-ben Európa legjobb állatkertje lett kategóriájában.
Folyamatosan fejlődik, újabb és újabb attrakciókkal jönnek elő, a nyíregyházi turizmus egyik
jelképe. A 35 hektáros területen kontinensenkénti felosztásban láthatóak az állatok, hogy az
ide látogató egy nap alatt virtuálisan végigjárhassa a Földet, s megfigyelhesse annak sokszínű
élővilágát.

A park rengeteg látogatót fogad Szlovákiából és Romániából, valamint egyre többet

Ukrajnából, Lengyelországból és Nyugat-Európa országaiból.
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Elkészült többek között az új látogatóközpont, az India-ház, a Pangea Hotel, a hópárduc
kifutó. 2018. évben A Nyíregyházi Állatpark a kategóriájában a 250 ezer és az 500 ezer
látogatószám közötti európai állatkertek rangsorában az első helyen végzett.

8. Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága

A Szabolcs Néptáncegyüttes immáron több mint öt évtizede van jelen Nyíregyháza Kulturális
életében, több díj tulajdonosa, megyei és országos hírnévvel rendelkeznek. 11 Kiváló Együttes"
címük jelzi szakmai elhivatottságukat és munkájuk minőségét. Emellett több nemzetközi
verseny

győztesei.

9. Tirpák népi építészet

Nyíregyházát

körülvevő

tanyavilágból

sajnos

lassan

kikopik

az

egykori

tirpák

hagyományrendszer, így a népi építészet is. Ennek megóvása és folyamatos ellenőrzése az itt
lakó utódoknak az egyik legfőbb kötelessége.

10. Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága

Krúdy Gyulára már életében büszke volt szülővárosa. Bár Krúdy nagyon korán elkerült innen,
a szülőváros mindig magáénak vallotta őt. Mikor nehéz anyagi körülmények között élt,
jelentős

megbízatásokkal igyekezett segíteni rajta, betegsége idején, a 20-as évek végén pedig

tekintélyes összegű segélyben részesítette.Katona Béla az

első

nyíregyházi irodalmár, akit igazi

Krúdy-kutatónak tekinthetünk, az elkészült tanulmányainak gyűjteményét

11

Az élő Krúdy"

címmel 2003-ban jelentette meg városunk. Nyíregyházán sétálva számtalan Krúdy Gyulához
kapcsolódó emléktáblára, szoborra, épületre találhatunk.

11. Szikora Tamás festőművész alkotásai

Szikora Tamás 1943-2012 nyíregyházi születésű festőművész volt. Sikerült az ország legjobb
festői

közé felküzdeni magát, külföldön is elismertséget szerzett. Egy évig Párizsban dolgozott

egy francia

művészeti

alap támogatásával, meghívott tanár az

Iparművészeti,

majd a

Képzőművészeti Főiskolán. 1994-ben megkapta a Munkácsy-díjat, 2010-ben Érdemes Művész.

Sosem felejtkezett meg

szülővárosáról,

rendszeresen látogatott haza, 1997-ben a Korona

Szálló Dísztermében muráliát készített.

s

12. 4 for Dance táncegyüttes eredményei, koncepciója

A 4 for Dance 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az általuk nagy tiszteletben tartott magyar
néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még izgalmasabbá, s így egy
önálló stílust hozzanak létre. A csapat népszerűsége azóta is töretlen, hiszen a 4 for Dance
értéket közvetít, kultúrát táplál, és mindezeket a mai kor szellemében, sok humorral fűszerezi.

13. Bárány Frigyes művészeti tevékenysége

Bárány Frigyes, a nemzet kiváló művésze 2014. évben ünnepelte pályájának 55 éves
jubileumát. A közönség számos filmben, tévéjátékban és emlékezetes színházi előadásokban,
sokféle

szereposztásban

érzékenységéből
1981-től

láthatta

tehetségéből,

műveltségéből,

kifinomult

művészi

fakadó kiemelkedő színészi teljesítményét. 1980 óta Nyíregyházán él, és

a Móricz Zsigmond Színház művésze, a mai napig is játszik „örökös tagjaként" a

színháznak. Ma már nyíregyházinak vallja magát, és a város, a megye is büszke nevezetes
színészére. Több mint 30 éves
Színészi pályája,

művészi

művészi

tevékenysége e városhoz köti, ahol ismerik és szeretik.

teljesítménye, emberi tartása például szolgálhat mások számára is,

hogy az ország keleti felében is

kultúraszerető

közönség várja

őket.

14. Hősök temetője

Az első világháború kitörését követően, 1914 végén, Nyíregyházán egy kórházat létesítettek a
frontról

hazatérő

sebesült katonák ellátására. A

megakadályozására is hivatott,

különböző

barakkrendszerű megfigyelő

járványok elterjedésének

kórházban 1915-ben már 2700

katona ellátását végezték. Az elhunytakat a kórház mellett kialakított temetőben hantolták el.
1916-ban a temető hivatalosan a Hősök
A két világháború közötti

időben

temetője

nevet kapta.

halottak napján (november 2-án) gyertyákat gyújtottak az

elhunytak sírjai fölött. 1924-ben a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatta a Hősök
emlékünnepét, amely május hónap utolsó vasárnapját a hősi halottak emlékének szentelte.
1925-től

a Hősök napi megemlékezések egyik helyszíne volt a Hősök temetője, ahová két

emlékjelet is állítottak az elhunytak tiszteletére.
A második világháború után a temetőt bezárták és a város csak a legszükségesebb fenntartási
munkálatokat végeztette el. Ez idő alatt azonban a síremlékek állaga romlott, az emlékjeleket
pedig megrongálták. 1989-től a temető gondozásában, a sírok rendbetételében, az emlékjelek
kijavításában és a megrongálódott sírkövek kicserélésében a város mellett nagy szerepet
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vállalt a Nyíregyházi Városvédő Egyesület majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalat. A temetőt újra látogathatóvá tették és a felelevenített Hősök napi ünnepi
megemlékezések egyik helyszíne is a temető lett.
2007-től

a Temetkezési Vállalat halottak napján gyertyagyújtásokat szervez a temetőbe,

amelyet az

első

világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából felújított, több

síremléket kicserélt és az emlékhely rangjához méltó, új díszkaput készíttetett.
A temetőben található 2378 sírkő alatt 14 nemzet katonája alussza örök álmát: bosnyák, cseh,
horvát, lengyel, magyar, montenegrói, német, olasz, orosz, osztrák, román, szerb, szlovén és
A Hősök temetője 1997 óta helyi védettséget élvez. Az első világháború

ukrán.

kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából felújított, új kaput kapó sírkert olyan értéke a
városnak, amely a

Hősök

napi megemlékezésekhez és a halottak napi gyertyagyújtásokhoz

méltó színteret biztosít, méltó arra, hogy bekerüljön a települési értéktárba.
15. Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi tevékenysége Nyíregyházán

Dr. Eisert Árpád 1911. február 23-án született Rozsnyón. A prágai Károly Egyetemen avatták
doktorrá 1936-ban. 1947. május 20-án került a nyíregyházi kórházba, papírok híján udvari
munkás státuszba. A negyvenes évek végén a nagy hasi műtétek sorát végezte, része volt az
epesebészet fejlesztésében. 1951. január 26-án elvégezte az első sikeres szívműtétet egy 36
éves

nőbetegen.

Az alábbi műtéteket első ízben végzett el hazánkban Dr. Eisert Árpád:

Az alábbi műtéteket első ízben végzett el hazánkban Dr. Eisert Árpád:
1. Pericarditisconstrictiva tbc. (páncélszív) miatti sikeres műtét
2. Aortaisthmus-stenosis

műtét

3. Elektív (előre eltervezett) műtét egy mitralisstenosisos betegen, megelőzve sok más,
fejlettebb egészségüggyel rendelkező európai országot is.

16.Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Az Evangélikus Nagytemplom Nyíregyháza legrégebbi műemléke, emellett az egyetlen barokk
műemlék

a városban. A békéscsabai után hazánk második legnagyobb evangélikus temploma.

A 18. sz. végén az újratelepített város lakosságának döntő többségét adó, közel 5000 lelket
számláló gyülekezet tagjainak saját vagyonából hitéletének monumentális épületet emelt, ami
generációkon keresztül büszkeséggel töltöttel el a közösséget. A gyülekezeti tagok a nemcsak
7
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pénzbeli adományokkal segítették a munkát, hanem kezükkel építették a templomot. a gazdák
:

hordták Bodrogkeresztúrból a követ és Dobsináról a zsindelyt.
Az evangélikus gyülekezet napjainkban

1~

kis közösséget alkot Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében, hiszen csak Nyíregyházán, az egykori nyíregyházi tanyabokrok egyesülésével
létrejött településeken (Nagycserkeszen és Nyírtelken) és a szatmári Kölcsén működik
lutheránus közösség. A templom szimbolizálja a városalapító evangélikus szlovák telepesek
alázatos munkáját, amellyel Nyíregyházát virágzó mezővárossá tették. Ma az Evangélikus
Nagytemplom nemcsak több mint 8000 főt számláló nyíregyházi gyülekezet, hanem minden
városunkbeli polgár közös kincse, a városkép emblematikus eleme, harangjátéka az
elcsendesülésre, az ősök előtti tiszteletadásra szólít fel minket.

17. A nyíregyházi huszár

Nyíregyháza sokáig első osztályú katonai helyőrségnek számított. 1869-től, a Magyar Királyi
Honvédség megszületésétől a városban állomásozott a magyar királyi kassai 5. honvéd
huszárezred II. osztálya a Honvéd utcai laktanyában. Hozzájuk érkezett 1891

őszén

a császári

és királyi 14. huszárezred az ekkor átadott új nagy laktanyába. A másfél ezrednyi huszár és ló
elhelyezése jelentősen fellendítette a város gazdasági és társadalmi életét.

Trianon

után

lassan, de megindult a hadsereg újjászervezése, melynek keretében

megszervezték a magyar királyi 4. honvéd huszárezredet. 1930-ban ez az alakulat a híres lovas
generális Hadik András gróf nevét vette fel. 1941 nyarán a 4. huszárezred az 1. honvéd
lovasdandár keretében elsők között indult az orosz frontra. A világtörténelem utolsó győztes
lovasrohamát a nyíregyházi Mikecz Kálmán huszár ezredes vezette 1941-ben nyikolajevi
csatában.
A második világháború végén, a Duna-Tisza közén folytatott harcok során az ezred szinte
teljesen felmorzsolódott.

18. Dr. Erdész Sándor néprajzkutató, múzeumalapító szakmai munkássága

Erdész Sándor a jászberényi Jász Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, s végül a Sóstói
Múzeumfalu néprajzos muzeológusa volt, ez utóbbinak 15 évig az igazgatója. Munkahelyéül a
Jósa András Múzeumot jelölték ki, ahol több mint 15 évig néprajzosként dolgozott. A
folklorista Erdész Sándor életében 1971-ben egy újabb fordulat következett be, amikor őt
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nevezték ki az épülő Sóstói Múzeumfalu élére, hogy a kezdet nehézségeivel küszködő
intézményből

múzeumot csináljon.
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Emellett 1979-re sikerült látogathatóvá tenni a múzeumfalut, amelyet még további tíz éven
keresztül igazgatott. Múzeumi munkájának fontos része volt a néprajzi tárgygyűjtés.
Tárgygyűjtései

sorában a népi bútorok, a táplálkozás változatos tárgyai, a pásztorművészeti

tárgyak, a különböző kismesterségek felszerelései, szerszámai, a földművelés és állattartás
tárgyai tanúskodnak sokoldalú érdeklődéséről.

19. Dr. Korompay-Klekner Károly kórházszervező és sebészi tevékenysége

Hivatásszerető

orvosként sokat tett a város és megye betegeinek gyógyításáért. 35 évig

dolgozott az akkori Erzsébet közkórházban, ebből 31 évig igazgató főorvosként.
Igazgatása kezdetén önálló osztályokat, valamint orvosi szakkönyvtárat alakított ki.
Legjelentősebb

fejlesztése az 1929-ben felépült 265 ágyas európai színvonalú sebészeti

pavilon volt. 1913-44 között magánszanatóriumot is

működtetett.

Betöltötte az Országos Orvosszövetség Szabolcs megyei, de a Magyar Sebésztársaság elnöki
tisztét is. Beosztottait is szaktudásuk fejlesztésére ösztönözte, ennek érdekében bevezette a
kórházi tudományos üléseket rendszerét. Ápolta nagy elődei, Korányi Frigyes és Jósa András
emlékét.

20. A nyíregyházi Sóstói-erdő

A Nyíregyháza területén található Sóstói-erdő mintegy 370 hektáros tömbje homoki tölgyes
maradványként a Kárpát-medence egyik leginkább visszaszorult erdőtípusát képviseli. Első
említése e területnek 1426-ból származik, első ábrázolása pedig az 1784-es 1. katonai felmérés
térképein láthatók. Az erdő ősi, természetes eredetű, bár egy jól ismert - történeti alapokat
nélkülöző

- anekdota szerint az 1700-as évek elején egy véletlennek köszönhetően

telepítették. A régi időkben a vízállásokat halastóként, kenderáztatóként, vályogvető helyként,
a nedves tisztásokat kaszálóként vették igénybe.
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A cserjésekben boronának, seprűnek, vesszőnek vágtak ágakat, a bogyókat festőanyagnak
gyűjtötték.

Emellett méhészet, gombászás, cserkéreg-nyerés, makkoltatás, legeltetés és

vadászat is folyt. A Natura 2000 hálózat kialakításakor az erdő területének 2/3-ad része került
„Sóstói-erdő"
jelentőségű

néven, HUHN20109 azonosító kóddal az európai közösségi jelentőségű kiemelt

különleges

természetmegőrzési

területek sorába.

21. Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok
gyűjtőhelye

A Nyíregyházi Főiskola Botanikus Kertje -megalakulásának 30. évfordulóján -2002. május 09én vette fel Dr. Tuzson János botanikus akadémikus nevét. ő az a tudós, aki a Bátorliget körüli
értékes területek felfedezésével kiemelte a Nyírséget a többi tájegység közül, és SzabolcsSzatmár-Bereg megyét botanikai szempontból európai

hírűvé

tette.

A Botanikus Kert tényleges építésének kezdete 1973-ra nyúlik vissza és a mai napig
folyamatosan

bővül

és

fejlődik

(megépülta Pálmaház, a Kaktuszház, a Mediterránház, a

Trópusi haszonnövényház, az „Élet fája" nevű bemutatópark, a Látványhíd, a Japánkert, a
Labirintus és a Huszár-Játszókert, átépítették a Sziklakertet, és elkészült az „Évszakok tánca"
c. DVD-film, ami egy séta keretében négy évszakon át mutatja be a kertet, valamint a Tuzson
János Botanikus

Kertgyűjteményét

bemutató CD, a

főépület bővítésével

pedig kialakításra

került a „Hortobágyi Tibor Emlékszoba" az előadóterem a laboratóriumés a szociális blokk).
Ma már a növények fajszáma meghaladja a 3.500 -at, a látogatók száma pedig a 20.000 főt.

A Botanikus Kertet 1988-ban nyilvánították helyi Védett Természeti Hellyé. A páratlan
gyűjtemény

minden időszakban csodálatos látnivalót kínál mind a szabadföldi területeken,

mind az üvegházakban.

22. Nyíregyháza legrégibb iratai

Nyíregyháza 1751 és 1848 közötti, legrégibb iratait 13 fondban 17 iratfolyóméter
terjedelemben a levéltár őrzi. A dokumentumok Nyíregyháza testületeinek, hivatalnokainak,
köztük főbírájának tevékenysége során keletkeztek, és a 19. század végén kerültek a város
levéltárába. Részben korabeli, részben levéltárban készült segédlettel rendelkeznek, melyek
megkönnyítik a kutatást. A 18. századi iratanyag egy részének nyelve ócseh.
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Az iratanyag rendkívül értékes korabeli forrásanyaga a város 1753. évi újjátelepítését követő
mintegy 100 évének. Az iratanyagból kiemelkednek a városfejlődéshez szorosan kapcsolódó
dokumentumok a telepítési pátens, a II. József által adományozott mezővárosi kiváltságlevél,
az örökváltság 1803-as és 1924-es oklevelei, valamint a címert is adományozó 1837-es
privilégium.

23. Magyar szablyavívás, a Borsody-vívórendszer

A magyar szablya és a klasszikus magyar vívótechnika évszázadokon keresztül része volt a
polgári katonai életnek. A vívóiskola elsődleges célja ennek a nemzeti értéknek és
szellemiségnek a megőrzése, ezen keresztül pedig egy közösség létrehozása, mely megtartja,
ápolja és továbbadja ezt a hagyományt. A Borsody módszer egyik legjellemzőbb eleme a
tananyag tökéletesen
történő

illeszkedő

módszertani felépítettsége. A mozdulatok katonai logikával

tökéletes összefűzése semmilyen más külföldi vívórendszerben nem található meg.

24. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának régi kézirat és
nyomtatványgyűjteménye

A hazai

gyűjtemények

közül jelenleg a

főiskola

könyvtára rendelkezik a legnagyobb

görögkatolikus vonatkozású régi szlávkönyvállománnyal. A könyvtár 16-18. századi szláv
kézirat és nyomtatványgyűjteményével, valamint az egyedülálló 17-18. századi ukrán régi
nyomtatvány gyűjteményével hazánk egyik leggazdagabb keleti egyház gyűjteménye. Jelentős
a 19. századi periodika állománya is.

25. Jósa András Múzeum, mint a városi és megyei történeti értékek gyűjtőhelye

Magyarország egyik legrégebbi múzeuma, a jelenleg megyei hatókörű városi múzeumként
működő

Jósa András Múzeum a megye és Nyíregyháza egyik legfontosabb kulturális

központja, mely nyolc állandó és három időszaki kiállítással várja minden héten keddtől
vasárnapig a látogatókat. A dr. Jósa András által létrehozott régészeti gyűjtemény Európaszerte híres.
A régészeti gyűjteményt Jósa fejlesztette nagy értékű, bronzkori anyaga miatt nemzetközileg
is nyilvántartott múzeummá. Miután 1876-ben Nyíregyháza lett a megye új központja és
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felépült az új Megyeháza, átköltözött a Szabolcs Vármegyei Múzeum

gyűjteménye

is, melyet

Jósa András vezetett 1918-ban bekövetkezett haláláig. A néprajzi gyűjteményt az utód, Kiss
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Lajos hozta létre, a szegény emberek krónikása, aki elsők között kapott Kossuth-díjat 1948ban, és ő teremtette meg a Nyírség néprajzi kutatását. Az 1950-es évektől számíthatjuk a
helytörténeti,

a történeti

dokumentum,

a képző-

és

iparművészeti,

numizmatikai,

irodalomtörténeti gyűjtemények szám- és értékbeli növekedését vagy létrejöttét. 1958-ban
dr. Csallány

Dezső

igazgató megalapította a múzeum évkönyvét.

26. A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház mint zarándoktemplom

A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1902 és 1904 között épült Nagy Virgil és Kommer
József tervei alapján. Felépítését Samassa József egri érsek finanszírozta, aki ötven éves papi
munkájának emléket állítva kívánta megajándékozni a város híveit egy új és nagyobb
templommal. A kelt-nyugati tájolású háromhajós, keresztházas, neoromán stílusú bazilikális
szerkezetű

társszékesegyház alaprajza római kereszt alakú. Belsejét főleg a koragótika elemei

határozzák meg. A templom két legszembetűnőbb éke a főoltár és a fogadalmi üvegablak. A
templom monumentális külseje, s belsejének egysége, a felhasznált anyagok magas minősége
és a mesterek kvalitása remekül mutatja az építtető érsek ízlését és gazdagságát, ugyanakkor
nagylelkűségét

és szeretetét is Nyíregyháza lakosai iránt.1993 óta a Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye társszékesegyháza, s ebből adódóan az ország legrangosabb római katolikus
templomainak sorába lépett.

27. Kéry Péter Nyíregyháza és környéke történelméről, természeti értékeiről, néprajzáról
szóló filmalkotásai

Kéry Péter filmjei Nyíregyháza és környékét mutatja be gyönyörű képekkel, neves kutatók
megyénkről

publikált írásainak szerkesztett változatával. A filmek a térség természeti értékeit,

történelmi, helytörténeti értékeit mutatja be. /Honfoglalás kori emlékek, Sóstó története,
Nyíregyháza évszázadai, Nyíregyháza 1956/ kulturális örökségét ismertet meg a fiatalokkal és
idősebbekkel.

Filmjei számos elismerést kaptak a szakemberektől és a nézőktől. Ezek a filmek

kortörténeti, művészeti és kulturális sokszínűséget adhatnak a mai és a későbbi kutatóknak,
nézőknek.
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28. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti

Gyűjteménye

Szabolcs-Szatmár-

Seregre, történeti vármegyéire és településeire - közöttük Nyíregyházára - vonatkozó
nyomtatott dokumentumokat
a róluk és

műveikről

őrzi. Gyűjtőköre

szóló írásokra, továbbá a

az „itt" született, élt szép és szakírók
kiemelkedő,

a nyilvánosság

előtt

műveire,

ismert „helyi

személyek" irodalmára is kiterjed. Az olvasók a legkülönfélébb dokumentumtípusokból
(könyv, periodika, kézirat, képeslap, aprónyomtatvány) válogathatnak. A több mint 11 ezer
kötetkönyv 77%-a szak-, 22%-a szépirodalom. A Szabolcsi Gyűjteményben Bessenyei György
és Krúdy Gyula számos első kiadású munkáját is kézbe vehetik. Az 1945 előtt kiadott helyi
lapokat

elsősorban

mikrofilmen (353 tekercs) olvashatják az

érdeklődők.

hírlap, a Nyír (1867} és az 1880-tól 1944-ig megjelent leghosszabb

Az

első

életű

nyíregyházi

Nyírvidék már

digitalizált formában is elérhető.

29. Szent Miklós-székesegyház
A nyíregyházi görögkatolikus templom

alapkőszentelésére

1895. október 1-jén került sor. A

tervezést és kivitelezést a Vojtovics-Barzó építőipari cég végezte. A kéttornyú, eklektikus
stílusú templomot 1897. október 10-én Firczák Gyula munkácsi püspök szentelte fel.
2011-ben készült el a klasszikus építészeti formákat mutató, faragott kövekkel burkolt, falazott
ikonosztázion. 2015. március 19-én a Nyíregyházi Egyházmegye magalapításával a Szent
Miklós-templom székesegyházi rangra emelkedett. A templom észak-déli tájolással készült,
eklektikus stílusban. Összegezve, mind művészi szempontból, mind lelkiségi-közösségi
szempontból valódi értéket képvisel a székesegyház. Ezt az értéket a helyi egyházi közösség és
zömében helyi mesterek együttműködése alakította.
30. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság kultúraközvetítő tevékenysége
A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
legrégebbi kulturális egyesülete. 1898-ban alapították Nyíregyházán, Bessenyei Kör néven.
Térségünk múltjának és életének fontos művelődési fórumát a polgárok igénye hívta életre és
működteti

ma is. A Társaságból nőtt ki a 2. világháborút követő kényszerszünetben több, ma

is működő civil szervezet és intézmény pl. Zeneiskola.Az 1987-ben újjá alakult Bessenyei
Társaság elődje hagyományait folytatja. Színvonalas közművelődési programokkal, a helyi írók
patronálásával,

Bessenyei

emlékének

ápolásával,

helytörténeti

tevékenységével,

kiadványaival ma is hozzájárul megyénk múltjának és jelenének feltárásához,
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megismertetéséhez. Tagjai közül számosan aktív kutatómunkát végeznek és eredményeiket
közreadják kiadványaikban, gazdagítva ezzel a hely- és irodalomtörténetet. Bessenyei
emlékének ápolásán túl a Társaság ösztönzőleg hat az újabb Bessenyei-kutatásokra is. Évente
megjelenteti a Bessenyei Almanach című kiadványt és a Nemesi és Polgári Füzeteket.
31. Kósa Ferenc filmrendező munkássága

Kósa Ferenc nyíregyházi születésű és ide erőteljesen mind a mai napig kötődő Kossuth- és
Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, 1989-től érdemes művész. 1997-ben Magyar Örökség
díjjal jutalmazták valamint japán császári kitüntetést kapott. 8 nagyjáték filmje és néhány
dokumentum és rövid filmje mind az emberi helytállásról az igazság kereséséről szólnak.1956ban érettségizett a Széchenyi István Közgazdasági Technikumban, majd a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán

tanult. 1963-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat

rendezője,

az Objektív

Stúdió egyik alapítója. Első filmje cannesi rendezői nagydíjas, ezzel az ország és Nyíregyháza
hírneve a világban értékké vált.Filmjei számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek,
alkotásait több mint ötven országban vetítették.
2017. január 22-én Kósa Ferenc vehette át a Kölcsey-emlékplakettet a magyar kultúra napján
tartott ünnepségen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén.
32. „Hagyományok, becsület, elkötelezettség"- a Nyíregyházi Tűzoltóság tevékenységén
keresztül

1881-ben határozott úgy a városi tanács Nyíregyházán, hogy szervezett tűzoltóságot létesít,
melynek megalakulását 1883. szeptember 23-án jelentette be Krasznay Gábor polgármester.
Az 1884. március 9-én tartott alakuló közgyűlésen mondták ki ténylegesen a Nyíregyházi
Önkéntes Tűzoltó Egylet működését 126 alapító, 16 pártoló és 66 működő taggal. A
főparancsnok
első

Sztárek Ferencz lett.2014-ben, a 130 éves évfordulón emléktáblát avattak az

nyíregyházi tűzoltósági laktanya helyén. 1911 és 1958 között az első tűzoltósági laktanya

Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca 16. szám alatt működött, a mai Szent Miklós
Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium helyén. 2016 szeptemberében a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltómúzeuma Dr. Konthy
Gyula nevét vette fel.
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A tűzoltó emlékhelyen számos értékes történelmi ereklyét bemutatnak, valamint a hazai és
nemzetközi sporteseményeken elért sikereket is szemléltetik. A kiállított tárgyak, egyébként
kalandos történeten mentek keresztül, hiszen a

nemesfémből

készült serlegeket a II. ukrán

front érkezése előtt a tűzoltók magukkal vitték egy ládában először a Dunántúlra, majd egy
Linz melletti táborba. Innen, csak egy ásatás után 1986-ban sikerült előkeríteni azokat,
amelyek előbb a Jósa András Múzeumban voltak láthatók, majd 2000-ben kerültek át az
ereklyék a mai Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületébe.
33. A Váci Mihály Kulturális Központ épülete

A nyíregyházi Váci Mihály Városi Művelődési Központ épületét 1981 novemberében adták át,
amely a Kossuth-díjas Bán Ferenc tervei alapján épült. Az intézmény
Városi

Művelődési

jogelődje

a Megyei és

Központ volt.

Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott
szakembereinek

köszönhetően

hagyományteremtő

ápolja

a

régi

hagyományokat,

mindemellett

új,

programokat is szervez.

A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ az „Agóra" program keretében újult meg 2014ben. Igazi közösségi találkozó tér, ahol helyet kapnak koncertek, színházi

előadások,

konferenciák. Ezen kívül rendszeresek a tanfolyamok, a kiállítások és művészeti együttesek
próbái. Csúcstechnikával felszerelt többfunkciós hangversenyterme minden igényt kielégít. A
létesítmény földszintjén működik a „Holdudvar kávézó" és annak szabadtéri terasza. A
kulturális központ

előtti

tér alkalmas szabadtéri események megtartására, míg a mellette

létrejött mozgáskorlátozott játszótér lehetőséget ad a gyermekek kikapcsolódására is.

34. Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszthelyettes, Magyar Arany Vitézségi
Éremmel kitüntetett katonahősök végső nyughelyei az Északi temetőben

Az Északi temető számos méltán híres magyar végső nyughelyét rejti, akiknek soraiból katonai
vonatkozásban kiemelkedik két, a Nagy Háborúban aktív szerepet vállaló és tevékenységéért,
helytállásáért Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katona, Rottaridesz István zászlós
és Vágó József tiszthelyettes. E két félelmet nem ismerő hős túlélte az 1. világháború
borzalmait, majd városunkba tértek haza. Sírjaik - Rottaridesz Istváné a régi szociális, Vágó
Józsefé a IV. parcellában - katonasíroknak minősülnek, emiatt egyelőre nem élveznek
különleges figyelmet, védettséget. Ezért is kell megőriznünk sírjaikat az utókor számára
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mementóként, hogy némaságukkal hirdethessék azt a tenni akarást és rettenthetetlenséget,
ami mindig is ott élt a magyar emberben és a magyar katonában.
35. Hammel József Nyíregyházáról készített fotógyűjteménye

Nyíregyházának a 18. század közepétől gazdag írott forrásanyaga és tárgyi emlék együttese
van. A várost ábrázoló képek azonban alig maradtak fent. A képeslapok megjelenésével már
megörökítődött

az utókor számára egy-egy jellegzetes középület, a centrum vagy a város

néhány utcájának, tereinek részlete. A városlakókról a 19. század második felétől készültek
műtermi

őrző

felvételek, amelyek felkerültek a lakások falára, majd az

őseik

emlékét szeretettel

családok fényképalbumába. A vizuális források tömege a 20. század második felében

főként

a sajtófotózásnak köszönhetően jött létre. A nyíregyháziak hétköznapi életét, a helyi

sajátosságokat, a jelentős eseményeket, a korjellemzőket, az aktuális pillanatokat

megörökítő

korabeli képek a Kelet-Magyarországban jelentek meg. Az újság első korrektora és sajtófotósa
az 1918-ban Karcagon született Hammel József lett, akinek nyugdíjas koráig készült sok ezer
fotója őrzi a város jeles pillanatait. Képeivel lépésről lépésre nyomon követhető az
urbanizálódás, az életmód, az öltözködés, a szórakozás formáinak átalakulása. Nyíregyháza
jelentős

épületeinek történetét „fénnyel írta" meg a fundamentumtól a beköltözésig,

lakótelepeinek kialakulását az első tégla letételétől a játszótér átadásáig követte nyomon
fényképezőgépével. Hammel József több ezer fotóját és azok negatívjait a Jósa András

Múzeumnak

ajándékozta.

A várostörténeti

fotósorozat

unikum,

különleges

vizuális

kiegészítése az elbeszélt történelemnek és hozzájárul a város vizuális rekonstruálásához,
lokálpatriotizmusunk

erősítéséhez.

36. A Jóba család munkássága és a Jóba-nyomda produktumai

Jóba Elek és Piringer János 1879-ben alapította meg közös cégét lapkiadás céljából. Közösen
jegyzett lapjuk a Szabolcsi Hírlap szintén 1879-ben jelent meg először, 1880-ban pedig
beolvadt a Nyírvidékbe. 1884-ben Jóba Elek Piringer részét megvásárolta, és önállóan, Jóbanyomda néven került bejegyzésre a vállalkozása, innentől kezdve a Nyírvidéket is egyedül adta
ki. Az olyan jelentős hetilapok, mint a már említett Nyírvidék és a Szabolcs Vármegye Hivatalos
Lapja mellett ellátta a vármegyét hivatalos nyomtatványokkal, készített tudományos és

szépirodalmi műveket, tankönyveket és iskolai értesítőket, kimutatásokat, jegyzőkönyveket,
szabályrendeleteket és alkalmi nyomtatványokat is. Jóba Elek 1906-ban bekövetkezett
halálakor özvegye és fiai, második Jóba Elek és Jóba László vette át a vállalkozás irányítását,
de az özvegy halála után Jóba Elek vitte tovább a családi vállalkozást. Üzletvezetőjével, Weisz
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Manóval még nagyobb teljesítményű gépek beszerzésével tovább fejlesztették a nyomdát:
nyomóhengeres gyorssajtót, rotációs gyorssajtót és szedőgépet vásároltak. Ez utóbbi
beszerzésével válhatott a Nyírvidék végül napilappá.

Második Jóba

Elek 1918-ban

bekövetkezett halála után a vállalkozást már nem tudták megmenteni a csődtől. 1933-ban
árverezésre bocsátották a vállalatot. A Jóba nyomdászdinasztia munkássága és a Jóba nyomda
produktumai olyan elsődleges forrásai a helyismereti kutatásoknak, amik megkerülhetetlenek
a helytörténészek számra, és emellett felbecsülhetetlen eszmei értékkel bírnak.
37. A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportjának munkássága

A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja 1985-ben alakult
Tarcai Zoltán karnagy úr munkájának köszönhetően. 2009. december 26-án a Társaság
vezetését Dr. Joób Árpád népzenekutató, a Nyíregyházi Főiskola ny. tanszékvezető tanára
2016. évben pedig Szabó Dénes igazgató, Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet

Művésze

vette át.

Programjának meghirdetése után a társaság taglétszáma jelentősen megnövekedett, jelenleg
már több mint 700
célkitűzéseket
megőrizni,

fő.

A több mint három évtizedes fennállás alatt sikerült az eredeti

maradéktalanul

megvalósítani:

Kodály

szellemi

képviselni, továbbadni az értékes szellemi kultúrát. A

foglalkozású tagok között

példaértékű

Szokolay Sándor Kossuth-díjas magyar

örökségéhez
különböző

méltóan

hivatású és

összetartozást jelent a kultúra iránti elkötelezettség.
zeneszerző

szerint „A garancia : a vidék még mindig

tisztább és töretlenebb lelkesedése„. és Élő -Értékeitek „. Szolgálatot vállaló, másokért még
élni - tudó Elhivatottaké!"
38. Dr. Szilágyi Jenő birkózó sporttevékenysége

Dr. Szilágyi Jenő 1887-ben született. Középiskoláit Nyíregyházán végezte, majd jogot hallgatott
Debrecenben és Eperjesen. 1913-ban doktorált Kolozsvárott, míg ügyvédi vizsgát 1914-ben
tett Marosvásárhelyen, s azután megnyitotta irodáját Nyíregyházán. Dr. Szilágyi

Jenő

birkózóként sokszoros bajnok volt, míg ügyvédként a szellemi birkózást űzte. Ritka testi ereje
párosulva testi ügyességével a birkózás terén szerezte meg számára a babért. 1911-ben a
császári és királyi 65. közös gyalogezrednél szolgált; sport eredményei is leginkább erre az
időre

estek. Könnyű atlétikában is kitűnt és az érmek tömegeit nyerte. Mint úszó nemcsak

sporteredményeket ért el, hanem több fuldokló kimentésével is kitüntette magát. 1910-ben
Debrecenben Észak-Magyarország bajnoka lett, majd Kolozsvárott aratott diadalt, mint Erdély
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bajnoka. 1913-ban Debrecenben az összes magyar főiskolák bajnokságát verekedte ki. 1914ben Ungváron Észak-Magyarország bajnokságát újra megnyerte. A vidék valamennyi
birkózója közül egyedül Dr. Szilágyi Jenőt fogadták el aktív bírónak, s ennek alapján
mérkőzésvezetőként

sok mérkőzést irányított. Sok tanítványa közül különösen kitűnt Benkő

András aki olimpikon is volt, Kiss Kálmán aki sokszoros kerületi bajnok lett, Szuhács András aki
katonai bajnoki címet szerzett. 1924-ben Dr. Szilágyi Jenőt, mint legjobb versenybírót katonai
sportérem-plakettel tüntette ki a Miskolci Vegyes Dandár Parancsnokság. A budapesti Magyar
Birkózó Szövetségnek hosszú éveken át volt tanácstagja és első osztályú bírója. A Nyíregyházi
Vasutas Sport Club (NYVSC) birkózó szakosztályának elnöke volt, s ugyanezen tisztet töltötte
be hosszú éveken át a Nyíregyházi Torna és Vívó Egyletnél (NYTVE), illetve a Nyíregyházi
Kereskedők

és Iparosok Sport Egyesületénél (NYKISE-nél) is.

Dr. Szilágyi Jenő ragaszkodott Nyíregyházához és ahhoz, hogy tovább öregbíthesse a város
sportéleti tevékenységét.

39. Elek Emil fotóművész Nyíregyházát ábrázoló fotógyűjteménye és munkássága

Elek Emil Krúdy Gyula-díjas fotóriporter 1946. január 03-án született Nagykállóban.
Nyíregyházán a szakmunkás bizonyítvány megszerzését követően hivatásos fényképészként
dolgozott.

1968.

nyarán

a

Kelet-Magyarország

szerkesztőségébe

hívták

főállású

fotóriporternek. Az itt eltöltött 38 évi munka során számos újdonságot vezetett be,
képriportokat,

képösszeállításokat jelentetett meg Nyíregyházáról

és

megyénkről,

új

képfeldolgozást, képarchiválás létesítését vezette be a szerkesztőségben. Élete során több
díjban részesült: Magyar Televízió Nívódíja, Újságíró Szövetség Aranytolla, Krúdy Gyula-díj,
Sipkay-díj. Több jelentős és országosan is jegyzett képes fotóalbumot készített SzabolcsSzatmár-Bereg megye fejlődéséről, műemlékeiről, szép tájairól és fontos létesítményeiről. Elek
Emil Nyíregyházáról készített

fotógyűjteménye

a Jósa András Múzeumban került

megőrzésre.

40. A Nyírvíz-palota épülete

Az épületet a Nyírvíz Szabályozó Társulat készíttette. Az épület szecessziós és eklektikus
jegyeket visel magán. A székházat 1913. februárjában kezdték el építeni Papp Gyula és
Szabolcs Ferenc tervei alapján. Az épület építését Adorján János nyíregyházi vállalkozó
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végezte. Az épület: Földszint+ 3 emeletes, gazdagon tagolt tömegű és homlokzatú sarok- és
oldalrizalitokkal, tetőfelépítményekkel hangsúlyozott épület.
A földszinten 12 üzlet, egy bankhelyiség, a kezelőszemélyzet céljaira szolgáló lakások, az
emeleteken 11 bérlakás, a társulati hivatal helyiségei, 3 tisztviselői lakás nyert elhelyezést. Az
épületben személy és teherfelvonót, valamint házi vízvezetéket és központi

fűtés

berendezést

építettek. Az épület lépcsőházának díszes ablakait (87 m 2 }, a lift a függő-folyosó lengő ajtóinak
maratott üvegeit (43 m 2 }, valamint a homlokzat csodálatos díszítését Róth Miksa neves
üvegműves

készítette. Az épület szennyvíztisztítását biológiai szennyvíztisztítással oldották

meg. Az építkezés 1914.-ben

fejeződött

be. Az építési munka költsége 780 OOO korona volt.

Az épület dísze volt az 1950-es évek első feléig a kupoláján álló rétisas, amelyet akkor
eltávolítottak, és nem került elő. Lengyel Tibor szobrászművész készítette el az új szobrot. Az
épületet az Európai Unió által támogatott, csaknem 2,5 milliárd forint

értékű,

úgynevezett

integrált városfejlesztési stratégiai program keretében újították fel külsőleg. A külső felújítás
során megújultak a rizalitok, mozaikok valamint helyreállították a festett, illetve savmaratott
üvegablakokat, ajtókat.

41. Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenysége

Benczi Gyula a "Nyírség

varázshegedűse"

híres cigányzenész családba született 1849-ben.

Benczi Gyula "népzenész" és híres ember volt, híresebb, mint sok követ vagy színész. Jókai
Móréval vetekedett a híressége.

Benczi Gyula hűséges volt ahhoz a földhöz, amelyből

fogantatott. Negyven esztendőn át helyi és országos híresség volt, de számos helyen ismerték
külföldön is. Tizenhat legényből álló bandája az 1870-es években kezdett népszerű lenni, és a
80-as évek elejéig Nyíregyházán leggyakrabban az Európa Szálló termeiben játszott, ez ma az
Európa-ház, ahol ezt emléktábla is jelzi. Benczi Gyula művészi tevékenységének főbb
helyszínei Nyíregyházán: Széchenyi Szálló, Korona, Nagyvendéglő, Hárs Vendéglő, Vasúti
Polgári Vendéglő, Pannónia Kávéház, Sóstó. Zenekarával általában hangversenyeket adtak
(Weber, Rossini operanyitányok, hangszerszólók és improvizációk) átdolgozva, kotta nélkül. A
város kulturális életében is maradandót alkotott, hiszen zenekarának játékával nyílt meg a
színház 1894-ben és ők köszöntötték a milleniumi esztendőt is. A 80-as évek második felétől
évente hosszabb turnékon vett részt külföldön (Berlin, Brüsszel, Párizs, Bordeaux, London,
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Stockholm). Később a cári udvarba is eljutottak, és a walesi herceg előtt is játszottak, de
leszívesebben Nyíregyházán játszott a bandájával.

42.

Nyíregyháza-Városi Református Templom

A műemlékvédelem alatt álló Nyíregyháza-Városi Református Templom a Kálvin tér legszebb
és legnagyobb épülete. Kelet-nyugati tengelyű. Keleti homlokzati tornya 38 m magas. A
templom vasbeton szerkezetű karzata 1936-ban készült el. A Nyíregyházára látogató
vendégek, túristák mint építészeti alkotást csodálják. A templom terveit Melhouse János
Nyíregyházán élő, Szászországból származó építész készítette 1870-ben. Az építéssel Szabó
Márton és Styevanyik István helyi vállalkozókat bízták meg. Alapkövét 1873. május 12-én,
áldozócsütörtök napján tették le. A templomot Révész Bálint püspök és Lukács Ödön lelkész
szentelte fel 1883. július 03-án. A templom nagyszabású felújítására 2006 és 2009 között került
sor. Ennek keretében Krupiczer Antal fafaragó művész új szószéket készített, Kulcsár Attila
építész tervei szerint felújították a főbejárati kaput, valamint elvégezték a templom külső
renoválását

és

belső

festését.

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

támogatásával a templom díszkivilágítást kapott. A város református felekezetű lakossága a
lelkipásztorkkal együtt mindent megtesz a templom fennmaradásáért, állagmegőrzéséért.

43.

A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata

Az NYVSSC (Nyíregyházi Vasutas Spartacus Sport Club) labdarúgó szakosztályának egyszerűbb

szereplő

és közismertebb nevén a Spartacusnak - Aranycsapata az 1978-1984 között

együttes volt. Ez a gárda jutott fel először Szabolcs-Szatmár megyéből a magyar

labdarúgás élvonalába. Az ország válogatottja még rendszeres szereplője volt a nemzetközi
futballéletnek. A világ- és kontinensbajnokságok résztvevőjeként nem egyszer érmes
helyezést el. A feljutás rangját és súlyát bizonyítja, hogy már a másodosztályban 10-15 ezres
tömegek látogatták a bajnoki mérkőzéseket. Sőt az idegenbeli rangadókra is ezrek követték
busszal, autóval kedvenceiket. A csapat viharos gyorsasággal a megye csapatává vált, és egyik
erőssége

volt a megyéhez való szoros kötődés. Ennek szellemében hívták 11 haza" a másutt

játszó szabolcsi, szatmári labdarúgókat. A megye gyárai, üzemei is fokozatosan a 11 Szpari"
mellé álltak. A szurkolók érzelmi és és anyagi hozzáállása pedig legendás megnyilvánulásokat
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hozott felszínre. Például rendszeresen bevitték a Városi Stadionba a visszaváltható üvegeiket,
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~.

hogy ezzel is segítsék a csapat költségvetését.

A csapatot Temesvári Miklós edző és szakmai stábja másfél év alatt olyan erős, összetartó
csapattá

kovácsolta,

amely az

akkori

kemény NB

l-ben

is

megállta

a helyét.

A

meglepetéscsapat első felsőosztályú sorozatában az élmezőnybe verekedte magát. Hetedik
helyezése azóta is megdöntetlen a klub sok évtizedes történetében.

44. A Nyíregyházi Női Röplabda Club kiemelkedő sporttevékenysége

A hétszeres Magyar Kupa győztes és hatszoros Magyar Bajnok nyíregyházi együttes 1997-ben
került fel a Magyar

Női

végzett újonc létére.

Röplabda Bajnokság

első

osztályába, s rögtön a negyedik helyen

Az igazi aranykorszak 1999-től kezdődött, amikor zsinórban négy

szezonon keresztül mind a bajnoki, mind a kupa aranyat megszerezte a csapat.A 2003-2004es szezonban az együttes megvédte a Magyar Kupa trófeáját, 2006-2007-ben újra duplázni
tudott a csapat, a Kupaarany mellé óriási bravúrral megszerezte a bajnoki címet is. A csapat
tagja volt a nemzetközi kupasoroztak

legerősebbjének,

a 2002-2003-as és a 2003-2004-es

INDESIT European Champions League (Bajnokok Ligája) versenysorozatának, s így, a legjobb
európai csapatok közt is megmutathatta magát. Más nemzetközi kupákban (CEV Cup, Top
Team's Cup, Challange Cup) induló európai sztárcsapatok ellen (Dinamo Moskva, Günes
Sigorta Vakfibank lstambul, Telekom Wien, stb.) is tisztességgel helyt álltak a lányok.
Bebizonyították, hogy a nemzetközi porondon is van keresnivalójuk, melyre ékes bizonyíték
volt a 2009-es nemzetközi kupaszezon, amikor az azerbajdzsáni Azerrail Baku sztárcsapatát
legyőzve

három

jutott tovább az együttes, s éppen lemaradt a négyes fináléról. Nyíregyháza ez idáig
alkalommal vett

részt a Közép-Európai országok klubcsapatainak szervezett

bajnokságokban. A nyíregyházi együttes a mai napig a magyar női röplabdázásnak olyan
zászlóshajója szeretne lenni, akik egyre nagyobb rangot vívnak ki a hazai- és nemzetközi
kupaszerepléssel vívnak ki a városnak és nem utolsósorban a sportágnak.
45. Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó kiemelkedő sporttevékenysége

Dr. Szabó Tünde olimpiai-, világbajnoki- és Európa-bajnoki ezüstérmes hátúszó Nyíregyházán
született. A nyíregyházi úszó az úszással a 9. számú Általános Iskola (ma Arany János Általános
Iskola és Gimnázium) testnevelés tagozatos osztályának tanulójaként ismerkedett meg. Dr.
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Szabó Tünde 1982-től az NYVSC színeiben versenyzett. Tehetségének és szorgalmának
köszönhetően

nyolcadik osztályos korában robbant be a korosztálya élvonalába. Az első

komoly nemzetközi megmérettetésre Észak-Korea fővárosában, Phenjanban került sor 1987ben, ahol 100 méteres hátúszásban aranyérmet szerzett, ezzel pedig a verseny egyetlen
magyar aranyérmese lett. 1988-ban Amersfoortban (Hollandia) és 1989-ben Leeds-ben (Nagy
- Britannia) az ifjúsági Európa-bajnokságon

100 és 200 méteres hátúszásban ezüstérmet

szerzett. Az igazi nagy világsikert az 1991-es perthi-i (Ausztrália) felnőtt úszó-világbajnokság
jelentette, ahol 100 méteres hátúszásban a második helyezésig sikerült hajráznia. 1992-ben
a barcelonai olimpián már éremesélyesként indult el, ahol 100 méteres hátúszásban
ezüstérmet szerzett, 200 méteres hátúszásban pedig hatodik lett. Visszavonulása után
úszóiskoláját vezette és 1998 -ban a Testnevelési Egyetemen szakedzői diplomát szerzett.
2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán diplomázott, jogász
szakon. Ezt

követően

diplomát szerzett.

2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sportjogi szakjogász

Aktív sportolói pályafutását

követően

sem szakadt el teljesen a sport

világától, hiszen 2012-ben tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének és a SPORTJUS
(Magyar Sportjogász Társaság). 2015-től a Testnevelési Egyetem Sportjogi Tanszéki csoport
tagja, az egyetem oktatója.
46.

2015-től

Sportért

felelős

államtitkár.

Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága

Tanulmányait Nyíregyháza és Szeged városában folytatta, művésztanárai Pál Gyula, Németh
Lászlóné

Michna

Éva

és

Krutilla

József

voltak.

Közel

harminc

éve

foglalkozik

műemlékfotózással, filmezéssel. Öt földrész százkét országában több mint húszezer - nem

digitális -

műemlékfotót

készített, kétszáz órányi videofilmet forgatott. Különösen a

környezet- és műemlékvédelem, a táj és a műalkotás viszonya foglalkoztatja. Legújabb
albumainak középpontjában azonban már az ember áll. Színes és fekete-fehér műemlékfotói
jelentek meg az Armenia, az Értékmentő, a Falu Város Régió, a Hajdú-Bihari Napló, KeletMagyarország, a Korzó, a Műemlékvédelem, a Műsorkalauz, a Nyírségi Gondolat, az Örökség,
a Polonia W~gierska, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle és a Megyei Könyvtárak Lapja 19992017. évi számaiban, a szlovákiai Régió c. kulturális folyóiratban, továbbá ausztriai és hazai
képeslapokon, almanachokban, kiadványokban és fesztiválfüzetekben. 2008-ban a kulturális
és oktatási miniszter - az indokolás szerint a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő
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publikációs (és

műemlékfotós)

tevékenységért - a Magyar

Műemlékvédelemért

Gyula-Emlékéremmel tüntette ki. Eddig tizennégy fotóalbuma és hét - saját

- Forster

műemlékfotóit

tartalmazó-tanulmánykötete látott napvilágot. Több mint negyven önálló fotó- és fotografika
kiállítása nyílt meg, Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában. Több esetben kérték föl
műemlék-

és szociofotó pályázatok zsűrizésére, továbbá színházi fesztiválok és vetélkedők

zsűritagjának,

olykor pedig festő- és grafikusművészek albumainak bemutatására.
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A Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek és a javaslattevők
megnevezése

Srsz.

Nemzeti értékek megnevezése:

Javaslatot benyújtotta:

1.

Bessenyei-szobor

Dr. Nagy Éva

2.

Bokortanyák

Hajzer Gabriella

3.

Nyírség Turizmusáért Egyesület

4.

Nyíregyházi Cantemus Kórus
munkássága
Nyírség Táncegyüttes munkássága

s.

Sóstógyógyfürdő,

mint gyógyhely

Dohanics László

6.

Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi
értékek gyűjtőhelye

Dr. Ulrich Attila

7.

Sóstó Zoo
Szabolcs Néptáncegyüttes
munkássága
Tirpák népi építészet

Riczu Éva
Dr. Ulrich Attila

Krúdy Gyula irodalomtörténeti
munkássága
Szikora Tamás festőművész alkotásai

Nyírség Turizmusáért Egyesület

8.
9.
10.
11.
12.

Dr. Ulrich Attila

Kertész Tünde Fruzsina

Szikora Péter

4 far Dance táncegyüttes eredményei,
koncepciója
Bárány Frigyes művészeti
tevékenysége

Vilikó Réka

14.

Hősök temetője

llyés Gábor

15.

Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi
tevékenysége Nyíregyházán

Dr. Kührner Éva

16.

Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Bánszki Hajnalka

17.

A nyíregyházi huszár

18.

Dr. Erdész Sándor néprajzkutató,

Jósa András Múzeum
(Holmár Zoltán)
Dr. Bodnár Zsuzsanna

13.

Dr. Nagy Éva

múzeumalapító szakmai munkássága
19.

Dr. Korompay-Klekner Károly
kórházszervező és sebészi
tevékenysége

Dr. Kührner Éva

20.

nyíregyházi Sóstói-erdő

Nagy Tibor

21.

Nyíregyházi Egyetem Tuzson János
Botanikus Kertje, mint növényi
ritkaságok gyűjtőhelye

Boronkay Ferencné

22.

Nyíregyháza legrégibb iratai

Galambos Sándor
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23.
24.

Magyar szablyavívás, a Borsodyvívórendszer
Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola Könyvtárának
régi kézirat és

Dr. Tóth András Tamás, Máday
Norbert
Dr. Kührner Éva

nyomtatványgyűjteménye

25.

Jósa András Múzeum, mint a városi és
megyei történeti értékek gyűjtőhelye

Jósa András Múzeum
(Holmár Zoltán)

26.

A Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház mint
zarándoktemplom

Láda Bertalan

27.

Kéry Péter Nyíregyháza és környéke

Csordás László

történelméről,

természeti értékeiről,

néprajzáról szóló filmalkotásai
28.
29.

30.

31.
32.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye
Szent Miklós-székesegyház

A Bessenyei György Irodalmi és
Művelődési Társaság kultúraközvetítő
tevékenysége
Kósa Ferenc filmrendező munkássága

László Gézáné dr.
Nyíregyházi Egyházmegye
Szocska A. Ábel megyés püspök
és Ujteleki Zsuzsanna
segédlevéltáros
Dr. Kührner Éva

Almássy Lászlóné

„Hagyományok, becsület,
elkötelezettség" - a Nyíregyházi
Tűzoltóság tevékenységén keresztül

Andó Károly önkormányzati

33.

A Váci Mihály Kulturális Központ
épülete

Mészáros Szilárd igazgató

34.

Rottaridesz István zászlós és Vágó
József tiszthelyettes, Magyar Arany
Vitézségi Éremmel kitüntetett
katonahősök végső nyughelyei az
Északi temetőben

Magyar Honvédség Katonai

képviselő

Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 6.
Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda Nyíregyháza
Kertész József százados és Simkó
Csilla t. főhadnagy

35.

Hammel József Nyíregyházáról
készített fotógyűjteménye

Kujbusné Dr. Mecsei Éva

36.

A Jóba család munkássága és a Jóbanyomda produktumai

Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár
Krajnyák-Jávor Andrea
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37.

A Magyar Kodály Társaság SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Tagcsoportjának munkássága

Belinszky Etelka

38.

Dr. Szilágyi Jenő birkózó
sporttevékenysége

Holmár Zoltán történész

39.

Elek Emil fotóművész Nyíregyházát
ábrázoló fotógyűjteménye és
munkássága
A Nyírvíz-palota épülete

Balogh József

40.

Szabó Józsefné
Virók Ernő

41.

Benczi Gyula, a híres nyíregyházi
cigányprímás zeneművészeti
tevékenysége

42.

Nyíregyháza-Városi Református
Templom
A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata
A Nyíregyházi Női Röplabda Club
kiemelkedő sporttevékenysége

43.
44.
45.

Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó
sporttevékenysége
Sipos
László
műemlékvédő
műemlékfotós munkássága

Dr. László Gézáné dr.
Stevanyik András
Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft.
Kőhalmi

Richárd

kiemelkedő

46.

és

Dialóg Nyugdíjas Egyesület

Nyíregyháza, 2018. december 10.

rto uU{Ja/

kL tJu~

Tomasovszki Anita
Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
elnöke
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR
TELEFON: {}6 42 524500
FAX: +}6 41 52+501
E-MAIL:,_,,"' ""·"M

PF.:

Ügyiratszám: KULT/ 191-1/2018.
Ügyintéző: Doka Diána, Dr. Augusztinyi Krisztina

Előterjesztés

- a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei
hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás
kiírására

·························~····························
Dr. Kovács Ferenc

polgármesterV

...... tb .
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője

törvényességi véleményezését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

(}l
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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TELEFON: +36 42 524'·$00
FAX: +36 42 52+501
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum
igazgatójának, Dr. Rémiás Tibor Gábornak 2019. március 31. napján lejár a megyei hatókörű városi múzeum
igazgatói magasabb vezetői megbízása.
A fent leírtakra tekintettel a Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb
vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásáról intézkedni szükséges.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló az 1992. évi XXXIII. törvény
20/A.§. (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992 (Xl.20.) Korm.
rendelet alapján pályázatot ír ki 2019. január 14. napján, három éves időtartamra 2019. április 01-jétől 2022.
március 31-ig - a pályázati felhívás közzétételével- a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat - tervezetet és
pályázati felhívást elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 10.
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Melléklet a KULT/ 191-1/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „/2018. {Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei
hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás
kiírásáról
A Közgyűlés

1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §valamint a 150/1992 (Xl.20.) Korm.
rendelet alapján a határozat 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételével pályázatot ír
ki a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei
hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére.
2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottságot.
2/b. Felkéri a Jósa András Múzeum Közalkalmazotti Tanácsát a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetét és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét arra, hogy e Bizottságba 1-1 tagot delegáljanak.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatról értesülnek:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
4.) Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
5.) Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
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1.

számú melléklet a .. ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A.§ alapján pályázatot hirdet
Jósa András Múzeum
megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 01-jétől 2022. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A megyei hatókörű városi múzeum igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési
céljainak, stratégiájának kidolgozása, a Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben dolgozók felett a
munkáltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet 3. és S. számú mellékletének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász
szakképzettség,
büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
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tárgyalásszintű

idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
a 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet 6/G. §.rendelkezéseinek megfelelően államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha jogász vagy
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül
a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
vezetői gyakorlat,
kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,
a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(Xl.20.) Korm. rendelet szerint,
cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás
közjegyző által hitelesített másolata,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok)
közjegyző által hitelesített másolata,
a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
Vezetői

gyakorlat igazolása,

kiemelkedő

szakirányú

tudományos vagy

szakmai

tevékenységet

igazoló

dokumentumok,

publikációk másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen

előéletet,

és hogy nem áll

a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntető

eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi

bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
három

éves

időtartamra

helyzetelemzésre

épülő

szóló

fejlesztési

az

intézmény vezetésére vonatkozó

program

a szakmai

lehetőségekkel,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással
-

összefüggő

kezeléséhez hozzájárul,

pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

-

a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll.
törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalására vonatkozóan,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt,
magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata),
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a 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet 6/G. §. rendelkezéseinek megfelelően államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolata- kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy ha a fenti képzést a
magasabb vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja, vagy nyilatkozik, hogy a
megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális
Osztály nyújt a 06-42/524-524/535.m. telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen: Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített szakmai
bizottságának véleménye és a kulturális tv. 45. § (4) bekezdésének megfelelően a kultúráért felelős
miniszter egyetértése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását
követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat
érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2019. január 14.
- a Jósa András Múzeum honlapja - 2019. január 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap
próbaidő kikötésével. A pályázatot zárt borítékban „Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum
igazgatói (magasabb vezető) pályázat" megjelöléssel személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „„„„„/
2018.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi
feltételnek megfelel.
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A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel (Közigállás publikálási)
időpontja: 2019. január 14.
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Ügyiratszám: KULT/164-2/2018.
Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina

Előterjesztés

- a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásának
módosítására

· · · · · · · · · · · · ·~;z!fL~ · · · · · · · · · · ·
polgármesterli, ,

. . . . . . . . . . . . . . . dJ. . . . . . . . . . . . . . . ..
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

........................... ~~?.:·:.~ ............... .
Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője

törvényességi véleményezését
végző személyek aláírása

l

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző ·

j

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatójának, Mészáros Szilárdnak 2019. február 28. napján lejár az igazgatói, magasabb vezetői megbízása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 29-én, a 189/2018. (IX.29.) számú határozatával
elfogadta a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló
pályázati felhívást és a közalkalmazottak jogállásáról szóló az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (1) bekezdése,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992 (Xl.20.) Korm. rendelet alapján pályázatot írt ki 2018.
december 12. napján, három éves időtartamra 2019. március 01-jétől 2022. február 28-ig.
A pályázati felhívásban az elbírálás határidejének 2019. január 31. volt megjelölve. A 2019. évi munkaterv
alapján -melyet a Közgyűlés jelen ülésén tárgyal- 2019. február 07-én ülésezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése, ezért a 2018. november 29. napján elfogadott pályázati kiírás módosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat - tervezetet és a
módosított pályázati felhívást elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 13.
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MÓDOSÍTOD
Melléklet a KULT/164-2/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„„/2018. (Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásának
módosításáról
A Közgyűlés

1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése, valamint a 150/1992
{Xl.20.) Korm. rendelet alapján -az elbírálás határidejének változása miatt- a határozat 1. számú
mellékletében szereplő módosított pályázati felhívást tesz közzé a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.
2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottságot.
2/b. Felkéri a Váci Mihály Kulturális Központ Közalkalmazotti Tanácsát, a Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezetét és a Magyar Népművelők Egyesületét arra, hogy e Bizottságba 1-1 tagot
delegáljanak.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatról értesülnek:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Váci Mihály Kulturális Központ
4.) Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
S.) Magyar Népművelők Egyesülete
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számú melléklet a

„ ••

./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §alapján pályázatot hirdet
Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan

idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes

munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.március 01-jétől 2022. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a
takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása,
a Váci Mihály Kulturális Központban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, irányítása,
koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. {Xl.20.) Korm. rendelet 3. és S. számú mellékletének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
felsőfokú

végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
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büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik-, vagy ha a fenti képzést a vezetői megbízást megelőzően elvégezte és
azt okirattal igazolja - vagy nyilatkozik, hogy a magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül a
képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és
felsőfokú
szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat és
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(Xl.20.) Korm. rendelet szerint,
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte
mesterfokozat és szakirányú szakképzettség
1-3 év vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok)
közjegyző által hitelesített másolata,
a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és
felsőfokú

szakirányú

szakképesítés

szerinti

szakvizsgájának

és

egyben

az

intézmény

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
kiemelkedő

szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzésének igazolása,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen

előéletet,

és hogy nem áll

a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntető

eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi

bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
Három

év

időtartamra

szóló,

az

intézmény vezetésére

vonatkozó

program

a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással
-

összefüggő

kezeléséhez hozzájárul,

pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
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a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll.
törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalására vonatkozóan,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt.
vezetői gyakorlat igazolása,
magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata),
a közművelődési intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata - kivéve, ha
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik-, vagy ha a fenti képzést a vezetői megbízást
megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja - vagy a pályázó nyilatkozik, hogy a magasabb vezetői
megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a
munkáltatónak.

A beosztás

betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 01. napjától

tölthető

be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális
Osztály nyújt a 06-42/524-524/535.m. telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen: Dr. Kovács Ferenc polgármester részére Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített szakmai
bizottságának véleménye alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását
követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat
érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 07.

A módosított pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2018. december 21.
- a Váci Mihály Kulturális Központ honlapja - 2018. december 21.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap
próbaidő kikötésével.
A pályázatot zárt borítékban a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) pályázat
megjelöléssel személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Kovács Ferenc
polgármester részére hivatali munkaidőben {4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot JKAB/836/2018. A pályázat csak akkor érvényes, ha a
pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A Közgyűlés fenntartja
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel (Közigállás publikálási)
időpontja: 2018. december 21.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma: JKAB 801-2/2018.
Ügyintéző: Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének
megállapítására

Dr.Kov~nc

polgármester d.c__

~-

\

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző~l.

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

f)
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(

': . '
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~

- „))
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t"'-~

Faragóne ~ les Andrea
jegyzői kabinet vezetője
„

Véleményezi:
- valamennyi bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. §-a alapján a
Közgyűlés éves munkaterv alapján végzi a munkáját. A tárgyév munkatervét legkésőbb az
előző év utolsó közgyűlési ülésén kell elfogadni.
A munkaterv tervezetének előkészítése során az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
javaslatokat kértünk az önkormányzati képviselőktől, a közgyűlési bizottságoktól, az
önkormányzati intézményektől, és a közszolgáltatást nyújtó szervezetektől.

A munkaterv tervezetének összeállítása során beépítettük a Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti egységeinek javaslatait, a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó
napirendeket, valamint a közgyűlés korábbi döntései alapján tárgyalandó témákat.
A munkaterv természetesen csak a közgyűlési munka irányvonalának tekinthető, hiszen év
közben - a jogszabályi környezet folyamatos változása, az ezzel összefüggésben jelentkező
feladatok, illetve a különböző pályázati lehetőségek felmerülése következtében - a
testületnek sok előre nem tervezhető döntést is meg kell hoznia.
Ezért az egyes közgyűlési ülések előkészítése során a változásokat is figyelembe véve
terjesztjük a különböző ügyeket a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján a
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol a
helyi lakosság, és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek.
E rendelkezésre tekintettel, és a korábbi gyakorlatot figyelembe véve javasoljuk, hogy a
közmeghallgatásra június hónapban kerüljön sor.
A beérkezett javaslatok és az egyeztetések alapján teszünk javaslatot a következő évre
vonatkozó munkatervre.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján a 2019. évi
munkatervet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 12.
Tisztelettel:

,· J
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Melléklet a JKAB 801-2/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. {Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének
megállapításáról

A Közgyűlés

a 2019. évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek
vezetői

3./ A bizottsági titkárok
4./ Az önkormányzati intézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői

(])NYÍREGYHÁZA

3
1. számú melléklet a ..... ./2018.{Xll.20.) számú határozathoz

KÖZGYŰLÉSI TERVEZETT ÜLÉSNAPOK

2019. ÉVBEN

FEBRUÁR

7.

FEBRUÁR

28.

MÁRCIUS

28.

ÁPRILIS

25.

MÁJUS

30.

JÚNIUS

27.

JÚLIUS

KÖZGYŰLÉSI SZÜNET

SZEPTEMBER
OKTÓBER

12.
ALAKULÓ ÜLÉS

OKTÓBER

31.

NOVEMBER

28.

DECEMBER

19.
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2. számú melléklet a .... ./2018. (Xll.20.) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

2019. évi

MUNKATERVE

(:1
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FEBRUÁR 7.

1./

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és
adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének
megállapítására 2020-2021-2022. évekre
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: valamennyi bizottság
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások
fel ü lvizsgá latá ra
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat
módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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5./ Előterjesztés 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
jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bilfinger MCE
Nyíregyháza Kft. között kötendő iparfejlesztési és településrendezési megállapodás és
közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó:

Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
7./

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló
48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási
szerződés jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi:

(y)

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

NYÍREGYHÁZA
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9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére
benyújtott pályázat(ok) elbírálására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
10./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

FEBRUÁR28.

1./ Előterjesztés a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

())NYÍREGYHÁZA

8

4./ Előterjesztés a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó:

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati
támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

7./ Előterjesztés 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
jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

(')')NYÍREGYHÁZA
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8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

MÁRCIUS28.
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:

Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről,
és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előadók:

Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.őrnagy, tűzoltóparancsnok

Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi
tevékenységéről
Előadó:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

(Í)
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4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségtervének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló 13/2011. {111.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Településképi Arculati Kézikönyvének valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.} önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatára

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

9./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának 2018. évi tevékenységéről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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10./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök" József- díj adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

ÁPRILIS 25.

1./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről
Előadó:

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
2./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltségének tevékenységéről, jövőjéről
Előadó:

llyés György megyei vezető mentőtiszt

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjesztés Nyíregyháza stratégiai zajtérképére alapuló intézkedési terv elfogadására
Előadó:

Pató István városfejlesztési s városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

4./ Előterjesztés bírósági ülnökök választására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

S./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „OktatóNevelő Munkáért Vietorisz-díj" kitüntetések adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MÁJUS30.

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

(y)
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3./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák
alapító okiratainak módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői)
pályázati felhívásával
kapcsolatos
döntés meghozatalára, továbbá
intézményvezetői(magasabb vezetői) megbízás adására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

7./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzései
éves statisztikai összegzésének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi működési jelentésének jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

10./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési tervének átfogó felülvizsgálata során
készült munkaközi anyag véleményezésére
Előadó:

Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

11./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

12./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi
teljesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
13./Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. ev1 környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évi
terv jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

(J)
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14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
15./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

JÚNIUS27.

KÖZMEGHALLGATÁS

1./ Előterjesztés a 2019-2020. évi óvodai nevelési év indítására
Előadó:

Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
2./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. 1. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

3./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014-2019. évi gazdasági
programjának végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

(J)
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5./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
6./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára" cím adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

7./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj" adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

8./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

SZEPTEMBER 12.

1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 1. féléves költségvetési
gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2020. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

5./Előterjesztés

Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2019.
ev1
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Véleményezi:

OKTÓBER ....

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

ALAKULÓ ÜLÉS (A választás eredményének jogerőssé válását követő
tizenöt napon belül)

OKTÓBER31.

1./

Tájékoztató a 2019/2020-as tanévindításról
Előadó:

polgármester

Meghívottak: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Véleményezi: az érintett bizottság
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2./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és ifjúsági feladatok ellátására pályázat
kiírására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság

3./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj" adományozására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság

NOVEMBER 28.
1. Tájékoztató a Nyíregyházi Egyetem tevékenységéről
Előadó:

Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi
számlavezetőjének megválasztására
Előadó:

polgármester
jegyző

gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi:

az érintett bizottságok

3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló következő
évi keretösszegek jóváhagyására
Előadó:

polgármester

Véleményezi:

az érintett bizottságok

4./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási, karbantartási
feladatainak végrehajtásáról
Előadó:

vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság

•
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5./

Előterjesztés

a generációk együttműködését segítő karácsonyi
rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó:

programok

és

szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak- magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó
intézkedésekre
Előadó:

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
7./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés adományozására
Előadó:

polgármester

8./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj emlékérem" adományozására
Előadó:

polgármester

DECEMBER 19.

1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
megállapítására
Előadó:

polgármester
jegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ellenőrzési
tervére
Előadó:

ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
3./ Előterjesztés az ldősügyi Tanács 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

polgármester

fr

Véleményezi: az érintett bizottság
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4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó:

Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: az érintett bizottságok
S./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának
jóváhagyására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottságok
6./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság
7./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó:

vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: az érintett bizottság
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó:

polgármester
jegyző

gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: az érintett bizottságok
9./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés
adományozására
Előadó:

polgármester

Véleményezi: az érintett bizottság
Nyíregyháza, 2018. december 20.

()')NYÍREGYHÁZA

;. ..... n

u

NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma: JKAB 528-2/2018.
Ügyintéző: Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosítására
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése legutóbb a 2018. május 31-ei ülésén
módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011. (11.10.) számú határozatát. (a
továbbiakban: hivatali SZMSZ)
A jelenlegi módosítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez
történő csatlakozása indokolja.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/2017. (11.23.) számú határozatában döntött
arról, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Magyar Államkincstár által működtetett
önkormányzati

ASP

rendszerhez

az

-

adó-szakrendszer

kivételével

-

interfészes

csatlakozással kíván csatlakozni az erre vonatkozó egyedi miniszteri döntés birtokában. Dr.

Pintér Sándor belügyminiszter 2017. augusztus 14-én kelt döntésében hozzájárult, hogy az
önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai
támogatása
rendszerről

mellett,

az

önkormányzati

adattárház számára

az önkormányzati ASP

szóló 257/2016. (VIII. 31.} Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott

adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítése mellett csatlakozzon az önkormányzati ASP
rendszerhez.

Az

adó-szakrendszer tekintetében

kötelező

azonban

számunkra

is

a

rendszercsatlakozás. A hivatkozott Kormányrendeletben foglaltak alapján a megyei jogú
városok tekintetében 2019. január 01. napja a csatlakozás

időpontja,

az adattárházi

töltéseket 2019. június 01. napjától kell biztosítanunk a helyi iratkezelő, gazdálkodási
szakrendszer, ipar-és kereskedelemi szakrendszer és az ingatlanvagyon- kataszteri rendszert
illetően, amely fejlesztések a Magyar Államkincstár által kiadott specifikációk alapján a helyi

szakrendszeri

szállítókkal

jelenleg

is

folynak,

a szükséges teszteket,

adattisztítást

munkatársaink végzik. Az ASP.ADÓ-hoz történő rendszercsatlakozást és az interfész
kialakítással

járó

előkészítő,

igen

szerteágazó

feladatokat

folyamatosan

végezzük.

Munkatársaink részt vettek a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon, amelyek
2019-ben is folytatódnak. Az ASP csatlakozáshoz szükséges NTG hálózat kiépítése a Digitális
Magyarország

Nyíregyházi

Alprogramjában

megvalósult,

a

hivatali

számítógéppark

megújítása, az autentikációs eszköz (E-SZIG) olvasásához szükséges olvasók beszerzése 2018ban

megtörtént,

érintett

munkatársaink

valamennyien

rendelkeznek

E-SZIG-gel.

Szabályzataink közül az ASP rendszer szempontjából két legfontosabb szabályzat, az
Iratkezelési és az Informatikai Biztonsági Szabályzat módosítása év végéig megvalósul.
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A Magyar Államkincstár megküldte önkormányzatunk részére az ASP szolgáltatási
szerződés

egyedi, önkormányzatunkra vonatkozó verzióját, amelynek

folyamata ezzel elindult. A polgármesteri és

főjegyzői

aláírással ellátott

szerződéskötési
szerződést

2018.

december 15. napjáig juttatjuk el a Magyar Államkincstárhoz. A megküldött szerződés
általános szerződési feltételei (https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu) között kikötés, hogy
az önkormányzat köteles az ASP rendszer szolgáltatásainak alkalmazásához a szükséges
szervezeti

és

működési,

valamint

egyéb

szabályzatai

módosítását a hivatkozott

Kormányrendelet által meghatározott határnapig (azaz a csatlakozás időpontjáig)
elvégezni.

A határozat-tervezetben a módosításokat dőlt és félkövér betűtípussal jelöltük.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-

Nyíregyháza, 2018. december 12.

Tisztelettel:

Dr.

-----Ko~encf'J
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1. számú melléklet a JKAB 528-2/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2018. (Xll.20) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) 2019. január 1-ei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1.A hivatali SZMSZ V. fejezet - a jegyző feladatai egészül ki:

3.) pontja az alábbi új pontokkal

3.2.9 . biztosítja az önkormányzati ASP csatlakozással érintett szakrendszereinek
működését, gondoskodik a szükséges szabályozási, technikai feltételek megteremtéséről,

11

3.2.10. biztosítja az elektronikus ügyintézés működtetését, gondoskodik a szükséges
szabályozási, technikai feltételek megteremtéséről. 11
2.A hivatali SZMSZ VII. fejezet - a hatósági
ponttal egészül ki:

főosztályvezető

feladatai -

az alábbi új

19. koordinálja az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás előkészítő és
csatlakoztatási feladatait, kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár ASP Központjával. 11

11

3.A hivatali SZMSZ VIII. fejezet - az osztályvezető feladatai ponttal egészül ki:

4.) pontja az alábbi új

4.23. gondoskodik az elektronikus ügyintézés keretében a belső szervezeti egység hivatali
kapuján történő iratmozgás, adatmozgás figyelemmel kíséréséről, megszervezi az ide
beérkező elektronikus küldemények, iratok, az ide és a központi hivatali kapura beérkező,
szervezeti egyégét érintő kézbesítési és meghiúsulási igazolások letöltését, érkeztetését és

11

,<::v
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elektronikus feltöltését a helyi iratkezelő rendszerbe, továbbá az osztályról
elektronikus iratok központi vagy osztályos hivatali kapun történő továbbítását."
4. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a jegyzői kabinet emberi
feladatai - az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:

erőforrás

kimenő

menedzsment

„előkészíti

az Önkormányzati ASP rendszerhez igénybevételéhez kapcsolódó
munkavállalói titoktartási nyilatkozatokat és azok megőrzéséről gondoskodik."

S. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a jegyzői kabinet
feladatai - az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:

közgyűlési

és törvényességi csoport

„részt vesz az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak alkalmazásához
szükséges önkormányzati rendeletek, szervezeti és működési szabályzat és egyéb
belső szabályzatok felülvizsgálatában."
6. A hivatali SZMSZ X. fejezet - a gazdasági osztály feladatai - az alábbi új rendelkezéssel
egészül ki:

„ a helyi integrált gazdálkodási szakrendszer szolgáltatójával

együttműködve

szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez
kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok megvalósításában, gondoskodik az
önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi
gazdálkodási rendszert érintően."
7. A hivatali SZMSZ X. fejezet - az adóosztály feladatai egészül ki:

az alábbi új rendelkezéssel

„előkészíti

a központi adójogszabályokból, az elektronikus ügyintézésre, továbbá az
önkormányzati ASP rendszerről szóló jogszabályokból eredő helyi adórendeletre
vonatkozó szabályozást
elvégzi az ASP.ADÓ szakrendszerhez történő rendszercsatlakozással összefüggésben
az osztályra háruló feladatokat
ellátja az adóztatással kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár által
biztosított adószakrendszer használatával."
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8. A hivatali SZMSZ X. fejezet
rendelkezéssel egészül ki:

„a
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- a vagyongazdálkodási osztály feladatai -

az alábbi

helyi

ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszer szolgáltatójával
együttműködve szakmai közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész
fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzat oldali feladatok magvalósításában,
gondoskodik az önkormányzat ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról
a helyi ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó rendszert érintően."

9. A hivatali SZMSZ X. fejezet
rendelkezésekkel egészül ki:

-

az ellátási osztály feladatai -

az alábbi új

szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai
közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó
önkormányzat oldali feladatok megvalósításában, gondoskodik az önkormányzat
ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi iratkezelő rendszert

„a helyi

iratkezelő

érintően

-

figyelemmel kíséri az elektronikus ügyintézés keretében a központi önkormányzati
és polgármesteri hivatali hivatali kapun történő iratmozgást, adatmozgást, a
beérkező elektronikus küldeményeket, iratokat letölti, érkezteti és elektronikusan
feltölti a helyi iratkezelő rendszerbe."

10. A hivatali SZMSZ X. fejezet - az igazgatási osztály feladatai - az alábbi rendelkezéssel
egészül ki:

„A helyi ipar-és kereskedelmi szakrendszer szolgáltatójával együttműködve szakmai
közreműködőként részt vesz az ASP Adattárház interfész fejlesztéséhez kapcsolódó
önkormányzat oldali feladatok magvalósításában, gondoskodik az önkormányzat
ASP adattárházi töltési képességének biztosításáról a helyi ipar-és kereskedelmi
szakrendszert érintően."
II. tudomásul veszi az Önkormányzati ASP rendszer interfészes csatlakozási szerződésének
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző általi aláírását.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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L

PF.: 83.

2019. évi Ellenőrzési Terv - tartalmi összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3-4) bekezdés, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70.§, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban
Bkr.) 29.§ felhatalmazása alapján, az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervében és a
kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló
erőforrásokon alapul.
Az éves ellenőrzési terv az államháztartásért felelős miniszter által (2018. szeptember hónapban)
közzétett módszertani útmutató, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés
Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (llA Normák) és a magyarországi államháztartási belső
ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjainak figyelembevételével készült.
A nemzetközi belső ellenőrzési standardok alapján a belső ellenőrzés következő lényeges ismérvei:
A belső ellenőrzés egy, az ellenőrzés és az arról való jelentés irányultságában belső,
bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység.
A belső ellenőrzés a felelős szervezetirányítás egyik legfontosabb elemeként működik.
A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével segíti a költségvetési szerv belső
kontroll rendszerének folyamatait.
Az

Ellenőrzési

ellenőrzési

Osztály a Polgármesteri Hivatalban szervezetileg és funkcionálisan is független
szervezetként működik.

belső

Az ellenőrzések során folyamatosan értékeljük a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését,
a közpénzfelhasználás szabályosságát, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű és
felelős gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.
Az ellenőrzések keretében értékeljük az integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet
érvényesülését.
A megfelelő kontrollrendszer jelentősen csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. A belső
ellenőrzés célja a kontrolltudatosság megteremtése, az integrált kockázatkezelés hatékonyságának
növelése.
Továbbra is kiemelt feladat a projektek és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzések vizsgálata, az integrált
kockázatkezelési rendszer folyamatos értékelése, a hatékony működtetéshez tanácsadás nyújtása.
Továbbá a feladatfinanszírozási rendszerhez kapcsolódó normatívák igénylésének és elszámolásának,
az azokhoz kapcsolódó nyilvántartások megfelelőségének vizsgálata.
Prioritást élvez az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés kontrollja. Cél: bizonyosság szerzése
arról, hogy a szervezeti egységek, intézmények az adatkezelés, adat-, és információ védelem
biztosítása érdekében megfelelő kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes adatok
védelme, az adatkezelő megtette-e a jogszabály által elvárt műszaki- és szervezési intézkedéseket.
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Az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrei:
1)

lrányítószervi, tulajdonosi és támogatói ellenőrzést végezhetnek:
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél,
Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
az önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,
Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjában meghatározott
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

2) Irányított szervek/intézmények belső ellenőrzését ellátják (közgyűlési döntés alapján)
3) Megállapodás alapján a települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését végzik.
4) Önkormányzati tulajdonú Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzését
végezhetik (közgyűlési döntés alapján).
A 2019. évi ellenőrzési tervben elkülönülten kerültek meghatározásra az önkormányzati ellenőrzések
(irányítószervi, tulajdonosi) és az intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzései.
Az intézményenkénti belső ellenőrzési tervet az intézményvezetők, mint a költségvetési szerv vezetői
jóváhagyták.
A nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési tervét az elnökök hagyták jóvá.
A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek esetében egy nonprofit társaság kérte az Ellenőrzési
Osztály általi belső ellenőrzést. Ez az ellenőrzés a kapacitás felhasználást érinti.
A kormányrendelet előírásai alapján az Ellenőrzési Osztályon belüli feladatmegosztás úgy lett
kialakítva, hogy elkülönüljön az irányítószervi ellenőrzés az intézmények/ nemzetiségi önkormányzatok
belső ellenőrzésétől.

Érvényre jutottak az összeférhetetlenségi szabályok (intézményi belső ellenőrzést végző személy nem
végezhet irányítószervi ellenőrzést).
Az

ellenőrzési

feladatok végrehajtásának

elsődleges

célja:

•
•

Azonosítsa a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat.
Segítse a vezetők, szervezeti egységek közötti információáramlást, kommunikációt és

•
•
•
•

Az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása.
Az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem.
Az ellenőrzés lefedettségének növelése.
Az ellenőrzés javaslatainak minél nagyobb hasznosulása - intézkedési tervek végrehajtásának
monitoringja.
Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését.
Tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollfolyamatok jelentőségét.
Az ellenőrzések a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és szakszerűen kerüljenek
végrehajtásra, előre mutató, helytálló javaslatokat fogalmazzanak meg.
A szervezet vezetőit a releváns eseményekről és tevékenységekről strukturált,
döntéstámogató információkhoz juttatni, mely alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése
biztosított.

együttműködést.

•
•
•
•

2
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Az ellenőrzési terv előkészítése
A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium

által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a
tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet.
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a
kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával
hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.
A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alap ja:
•
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (Mötv.)
az államháztartásrol szólo 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
•
•
a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Bkr.), módszertani dokumentumai
•
Minisztériumi Módszertani Útmutatók
•
Belső Ellenőrzési Kézikönyv
osztály a tervezés előkészítési időszakában javaslatokat kért a felső vezetéstől, a hivatal
szervezeti egységeinek vezetőitől, intézményvezetőktől annak érdekében, hogy a fontosnak ítélt
témákat beépíthesse az éves ellenőrzési tervébe.
Az éves ellenőrzések kockázatelemzéseit értékelve meghatározásra került az ellenőrzési fókusz. Az
intézményi belső ellenőrzések meghatározására a vezetői javaslatok, saját kockázatértékelések és a
belső ellenőrzés által készített kockázatelemzés, a kulcs folyamatok kockázatossága alapján került sor.
Az

ellenőrzési

belső

Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőri kapacitást (1. sz. melléklet).
A jelenlegi belső ellenőrzési szervezet felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai alapján képes és alkalmas
arra, hogy a tervben jelölt ellenőrzéseket elvégezze, és egyéb szakmai feladatait (tanácsadást) ellássa.
Minden belső ellenőr rendelkezik a jogszabály által előírt belső ellenőri regisztrációval.
A 2019. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzések összesítőit a 4-8. és a 11-13. sz.
mellékletek tartalmazzák.

Az éves

•
•
•
•

ellenőrzési

terv összeállításánál figyelembe vettük:

az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó
tevékenységeket,
az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok
által ellátott feladatokat, speciális jogszabályi előírásokat,
a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezetteknél,
a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzatot, a közbeszerzési
eljárásokat,

•

a vezetők (szervezeti egységek, intézmények) javaslatait,

•
•

a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait,
a szervezeti egységek vezetői, intézményvezetők,
által készített kockázatelemzéseket.

-

~

belső ellenőrök

és

belső ellenőrzési vezető
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A 2019. Éves ellenőrzési terv szerkezeti felépítése:
1.

II.
Ill.
IV.

Önkormányzat
1/1. Polgármesteri Hivatal
1/2. Irányított szervek/intézmények- irányítószervi el l e n őrzései
1/3. Egyéb önkormányzati elle nőrzések - céltá mogatások, nemzetiségi önkormányzatok1/4. Gazdasági társaságok ellenőrzése (önkormányzat többségi befolyással rendelkezik)
Intézményi belső ellenőrzések
Települési Nemzetiségi Önkormányzatok
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek

1/1. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések
1) Kontrollrendszer működésének értékelése
Ellátási Osztály
A szervezeti egységen belül kia lakított ko ntrolltevékenységek, kont rollpontok
felülvizsgálata. Fontos az egyértelmű, ellenőrizhető, szá mon kérhető szabályozás, a
megfelelő felelősségi körök meghatározása. A kontroll ren dszer értékelhetősége végett
kiemelt jelentőségű ellenőrzés.
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas
Több belső ellenőrzés során is érintett az osztály feladatellátása, kiemelt fontosságú az
iratok kezelése, vagyonelemek biztosítása, projektek beruházásainak aktiválása, ezért a
szervezetre gyakorolt hatás, a kockázati szint magas. Indokolt a kialakított belső
kontrollrendszer teljes körű értékelése.

„

2-5) Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
Szociális és Köznevelési Osztály
„ Jegyzői Kabinet
Építésügyi Osztály
Igazgatási Osztály
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, követelmények változása magas kockázatot
jelentenek. A kockázatelemzés fő bb szem pontjai a kezelt adatkörök érzékenysége,
valamint a belső ellenőrzések lefedettségének biztosít ása.
Kockázati besorolás
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

„
„
„

6) Befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálata
Gazdasági Osztály
Ellátási Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

„

„
„
„

A beruházások megvalósulását követő akt iválás végrehajt ása a tárgyi eszköz analitikában,
főkönyvi könyvelésben, vagyon kataszteri nyilvá ntartásba n kiemelt fontosságú a vagyon
szabályszerű kezelése, vagyon védel me t eki nteté ben. Az ellenőrzés a számviteli
szabályszerűséget, a vagyonbiztosítás megfele l őségét vizsgálja.

Y
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Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

7) Projekt vizsgálata (Európai Uniós forrásból megvalósult)
(kockazate/emzéssel kivalasztott projekt)
,
Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
,
Szociális és Köznevelési Osztály
,- érintett
szervezeti
egységek
(Gazdasági
Osztály,
Vagyongazdálkodási Osztály, Közbeszerzési Referatúra)

Ellátási

Osztály,

Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas
Jelentősen megnövekedett a pályázati források következtében a projektek nagy arányt

képviselnek az önkormányzati költségvetésben. Az Uniós források felhasználása kiemelt
kockázati tényező, a szervezetre gyakorolt hatás magas, ezért elengedhetetlen azok belső
ellenőrzése. Prioritást élvez az információs és kommunikációs rendszer értékelése, illetve a
monitoring stratégia felülvizsgálata.
8) Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi adó méltányosság és részletfizetési
kérelmek elbírálásának, jogszerűségének ellenőrzése
,- Adóosztály

Kockazat1 besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas
Helyi adókkal kapcsolatos belső ellenőrzés az elmúlt S évben nem volt, így az időkockázat,
kontroll kockázat igen magas. Annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzünk a szabályszerű
és megfelelő eljárásról indokolt az ellenőrzés lefolytatása. Kiemelt szempont az integritás
szemlélet és az adatbiztonság értékelése. A (2016-2019. évi) Stratégiai Ellenőrzési Tervben
megfogalmazott célok teljesítése érdekében erre a vizsgálatra még nem került sor (6.sz.
melléklet).
1/2. Irányított szervek/intézmények irányítószervi ellenőrzései
9-10)

Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nyilvántartások felülvizsgálata
,- Tündérkert Keleti Óvoda
,- Búzaszem Nyugati Óvoda

Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas
Ilyen célvizsgálat még nem volt, az időkockázat miatt, és az átláthatóság biztosítása érdekében
indokolt az ellenőrzés. Külső ellenőrzést megelőző kontroll.

„„
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11)

Feladatellátás finanszírozásának, elszámolásának felülvizsgálata
,
Nyíregyházi Család- és gyermekjóléti Központ
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
A feladatfinanszírozás esetében az igénylést és elszámolást alátámasztó dokumentációk
ellenőrzésével
csökkenthetők a pénzügyi
kocká zatok, elkerülhető a visszafizetési
kötelezettség. Ennél az intézménynél nem volt ilyen típusú vizsgálat, időkockázat magas,
mindenképp indokolt a felülvizsgálat.

1/3. Egyéb önkormányzati ellenőrzések

12-15) Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése
(kockázatelemzéssel kiválasztott négy szervezet/rendezvény)
;. Polgármesteri Hivatal közreműködő szervezeti egységei
;. támogatott szervezetek
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
A támogatások odaítélésének, felhasználásának, beszámolásának, szabályszerűségének,
kontrolltevékenységek teljesülésének vizsgálata.
(Kiválasztás szempontja: eltelt idő, összeg, korábbi tapasztalatok). Bizonyosság szerzése a cél
szerinti felhasználásról.
1/4. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági/nonprofit társaságok ellenőrzése

16-18}

Közérdekű

adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése
(Kockázatelemzéssel kiválasztott három gazdasági társaság/non-profit szervezet)
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

19-20) Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata
,
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
, VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
ldőkockázat magas, ilyen célvizsgálat lefolytatására eddig még ennél a két társaságnál nem
került sor. Belső konzultáció volt ebben a tém ában, így várhatóan a kockázati szint közepesnél
nem magasabb.
Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának és transzferár nyilvántartásának
felülvizsgálata
,
Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Szabályozottság, kontrollkörnyezet kia lakításának fel ülvizsgálata. 2018. évről áthúzódó
ellenőrzés. Kiegészült a transzferár nyilvántartás felülvizsgálatával.

21}
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Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas
II.

Intézményi

belső ellenőrzések

13 önkormányzati intézmény- Részletesen 2.sz. melléklet ,,II. Irányított szervek intézményi
belső ellenőrzése" fejezetben.
Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálat
,.. 13 intézmény
Kockázati besorolás:
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas
Közalkalmazottak

minősítési

eljárásának

felülvizsgálata,

munkakör

átadás/átvétel

ellenőrzése

,..

8 intézmény

Pénzkezelés ellenőrzése
,.. 1 intézmény
Gépjármű

,..

üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése
1 intézmény

Gazdasági események elszámolása, dokumentálása, az operatív gazdálkodási jogkörök
gyakorlásának vizsgálata
,.. 1 intézmény
Feladatfinanszírozással kapcsolatos elszámolások felülvizsgálata
1 intézmény

„

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése

Ill.

,..
IV.

„

Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
Pénzkezelés ellenőrzése
Mind a hét Nemzetiségi önkormányzatnál két belső ellenőrzésre kerül sor.
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet belső ellenőrzése
NYÍRINFO Nonprofit Kft.
Közbeszerzések lebonyolításának felülvizsgálata
gazdálkodási jogkörök szabályozásának kontrollja
közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, a rendelkezésre álló éves ellenőrzési kapacitás 10 %-át
terveztük.
2019. évben folytatjuk az előző években elkezdett monitoring vizsgálatokat, melyek az intézkedési
tervek végrehajtásának felülvizsgálatát jelentik, annak érdekében, hogy ne csak a jelentősebb
hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések végrehajtásáról győződjünk meg egy utóvizsgálat
keretében, hanem teljes körűen megbizonyosodjunk az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok
hasznosulásáról.
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Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámolást követően monitoring rendszerben, kockázati
alapján a végrehajtott intézkedést kontrolláljuk.
2018. évben lefolytatott három ellenőrzés monitoring vizsgálatát tervezzük.

tényezők minősítése

2019. évi

•

ellenőrzési

fókusz

Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek elszámolásának, felhasználásának
ellenőrzése.

•
•
•

Új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés felülvizsgálata.
Önkormányzat által finanszírozott rendezvények, céltámogatások ellenőrzése.
Feladatfinanszírozást megalapozó dokumentációk kontrollja.

•
•
•

Szabályozottság, kontroll környezet ellenőrzése.
Kontrolltevékenységek működésének értékelése (gazdálkodási jogkörök).
Pénzkezelés gyakorlatának felülvizsgálata.

•
•

Intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
Szervezeti integritást sértő események kiszűrése.

2019. Éves ellenőrzési tervünkben az alábbi prioritásokat fogalmaztuk meg:

•

Bizonyosság szerzése az adat-, és információ védelem biztosításáról, az új adatvédelmi
előírások érvényesítéséről.

•

•
•

A projektek felülvizsgálata annak érdekében, hogy meggyőződjünk a támogatási szerződésnek
megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása,
azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített
nyilvántartásokról.
A kontrollrendszer, kontrolltevékenység értékelésére minden ellenőrzésünk során kiemelt
figyelmet fordítunk.
Pénzkezelés rendjének, munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, kulcskontrollok
működésének értékelésével meggyőződni az integritás teljesüléséről, a kontrolltudatosság
létéről.

•

Folytatjuk az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek, programok elszámolásának,
felhasználásának, beszámolásának kontrollját.

•

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaságainak, non-profit szervezeteinek
kontrollja: szabályozottság teljes körű vizsgálatával meg akarunk bizonyosodni arról, hogy
biztosított a kontroll környezet a szabályszerű feladatellátáshoz, valamint folytatjuk a
transzferár nyilvántartás felülvizsgálatát, és a közérdekű adatok honlapon történő
közzétételének ellenőrzését.

2019. évre összességében 63 belső ellenőrzés lefolytatását terveztük melynek típusonkénti,
szervezetenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.
21 önkormányzati ellenőrzést terveztünk, amely 24-28 szervezetet, szervezeti egységet érint
(kockázatelemzéstől függően), melynek részletezését az előterjesztés mellékletét képező belső
ellenőrzési terv tartalmazza. (2-3. sz. melléklet)
Intézményi belső ellenőrzéseink keretében 25 ellenőrzést terveztünk (9. sz. melléklet), mely 13
intézményt érint (2 ellenőrzésre kerül sor intézményenként, kivéve a Nyíregyházi Cantemus Kórust,
ahol egy ellenőrzés lefolytatását terveztük).
Települési Nemzetiségi Önkormányzatoknál 14 belső ellenőrzésre kerül sor (10.sz. melléklet).
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnél 3 belső ellenő rzés van tervezve.
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Várható szakmai hatások
•

A

rendszerellenőrzések

segítik a

vezetői

döntések

előkészítését

a szükséges beavatkozások

megtételéhez. Megfelelő információt adnak a kontroll rendszer öt elemének értékeléséhez.
•

Az integrált kockázatkezelési rendszer összhangjának megteremtése.

•

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél biztosított a szakszerű, egységes
elvek és elvárások szerinti szabályos, gazdaságos működés, a fenntartó stratégiai céljainak
elősegítése.

•

A szabályszerűségi ellenőrzések megteremtik a megbízható kontrollkörnyezetet, biztosítják a
szervezeti integritást.

•

Az önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságnál
biztosítottá válik a megfelelő szabályozási környezet, jogszabály által előírt nyilvántartások
szabályszerű vezetése.

•

A belső ellenőrzés tanácsadói funkciójának növekedése szakmai segítséget nyújt a vezetőknek
a belső kontrollrendszer hatékony működtetéséhez.

Várható gazdasági hatások
•

Az ellenőrzés által javasolt kontrollpontok kialakítása biztosítja a szabályszerű működést,
gazdálkodást. (szankciók, késedelmi pótlékok, visszafizetések csökkenése)

•

A feladatfinanszírozás igénylésének és elszámolásának ellenőrzésével csökkenthetőek a
visszafizetési kötelezettségek, a téves igénylések.

•

A belső ellenőrzés tevékenysége az önkormányzat gazdálkodásának eredményességében,
hatékonyságában mutatkozik meg.

•

Az előző évben feltárt hiányosságokra hozott intézkedések végrehajtásának monitoring jellegű
ellenőrzésével biztosítható a javaslatok hasznosulása, gazdasági intézkedések realizálása.

A 2019. évi ellenőrzési terv megfelel a hatályos jogszabá lyi előírásoknak, így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony és átlátható működését célozzák.

Nyíregyháza, 2018. december 10.

\

.,.

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

"i\
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Melléklet a BELL/73-21/2018. számú előterjesztéshez
Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ •

./2018. (Xll.20.) számú
határozata

az önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési tervéről

A Közgyűlés

1) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési tervét a jelen
határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező - mellékletben
foglaltaknak megfelelően.
Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért
Felelős:
Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

2)

felkéri
•
•
•

Ellenőrzési

Osztály vezetője

Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy:
az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel,
biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást,
a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt
esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Értesülnek róla:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított intézmények vezetői
4. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei

Belső ellenőri kapacitás

!.sz.melléklet
a ..... ./2018. (Xll.20.) sz.határozathoz

2019. évi Ellenőri Tervhez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megnevezés

Atlagos napok

Létszám

szám/fő

(fő)

Naptári napok
Kieső

napok

365

(pihenőnap, munkaszüneti nap)

11 5

Bruttó munkaidő
Fizetett szabadság
Beteqszabadsáq (átlaaos)

250
33
5

8
8
8
8
8

Ellenőri

napok
szám összesen
2 920

920
2 OOO
264
40

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)

1 696

Tervezett ellenőrzések végrehajtása*

1333

Monitoring (3 ellenőrzés x 3 fő x 3 nap)

9

Soron kívüli

ellenőrzés

170

(10 %}

Tanácsadói tevékenység

5

Képzés (8 főx 5 nap)
Egyéb feladat

40

(kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend. .)

139
1 696

Összes tevékenység kapacitásigénye:

ellenőrzések

Idő-

Ellenőrzések

száma

szükséglet

végrehajtásához

- felkészülés ljogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása)

63

3

189

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)

63

6

388

- belső ellenőrzési vezető koordinációja a helyszínen

63

2

126

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh.

63

2

126

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellenőrzö ttel

63

5

315

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés)

63

3

189

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása:

ÖSSZESEN:

1333

l.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

1. ÖNKORMÁNYZAT
1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE
Sorszám

Ellen5rzött szervezeti egység
Ellen5rzött id6szak

.--

---

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellen5rzés típusa

Azonosított kockázati t ényez5, kockázat

Tárgy: Bels5 kontrollrendszer működésének értékelése

-

Polgármesteri Hivatal
~

Ellátási Osztály
1.

az ellenőrzési nyomvonalban nem szerepel minden
folyamat. Nem azonosították telies körűen a kockázati
Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer öt tényezőket. A kritérium rendszert nem megfelelően
elemét megfelelően kialakították és működtetik (kiemelten határozták meg az integrált kockázatkezelésnél.
az ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési
rendszer a módszertani útmutatónak és a belső
szabályzatnak megfelelően lett kialakítva.

II. n.év

ellen5ri napok
rendszerellen5rzés

,_
2018. és aktuális id5szak

--

-~-

Polgármesteri Hivatal

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú, t ételes vizsgálat

-

-

teljes
körűek,
nyilvántartásokat

15 nap

nem
nem

2.
Jegyz5i Kabinet

Ellen6rzés
ütemezése

kell6
vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
nem
érintetti jogok
sérülnek;
eleget;
Cél: m eggyőz6 dn i arról, hogy az adatkezelés, adat-, és t ettek
információ védelem biztosítása érdekében megfelel6 érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

Szociális és Köznevelési Osztály

1. név
ellen6rl napok
szabályszerűségi

3.

--

---

-

2018. és aktuális Időszak

Polgármesteri Hivatal

.
~

Építésügyi Osztály

4.
Igazgatási osztály

működtetnek,

biztosított-e a személyes

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás, pénzügyi

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés va lószínű sége : magas
2018. és aktuális időszak

-

2 x 15 nap

Ellenőrzés

kell6
vagy
nem
nem

ütemezése
1. n.év
ellen6ri napok
sza b ályszerűségi

5.

----

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

teljes
körűek,
nem
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
érintetti
jogok
sérülnek;
eleget;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek

szervezetre gyakorolt hatás: magas

helyszíni:
2 x 1főx8 nap

Ellen5rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás, pénzügyi
tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas

kontrollrendszert
adatok védelme.

nap

egyéb tev.:

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

nem
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
felülvizsgálata
részletezettségűek;

-

helvszfni :
1főx 10

kockázat típusa: jogi, integritás, kontroll
.---..-------

Ellen6rzés
ütemezése

helyszíni:
2 x 1 fő x 8 nap
egyéb tev.:
2 x 15 nap

1

Ellenőrzött

Sor-

----------·--

6.

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött Időszak

szám

Tárgy:

-

Polgármesteri Hivatal

Befejezetlen

beruházások

felülvizsgálata

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés

Gazdasági Osztály

Cél: meggyőződni arról, hogy a befejezett beruházások

Ellátási Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály

aktiválása, fő könyvi könyvelése a számviteli szabályoknak
megfelelő időben megtörtént

--

--

2018. és aktuális idc5szak

értékcsökkenés elszámolása nem történik
beszámoló téves információkat tartalmaz

meg;

- -----

helyszíni:
1főx12

15 nap

nem történnek meg időben, nincs
támogatási
nyilvántartás,
nem
a
szerződ ésnek megfelelő a felhasználás, teljesítés igazolás

Polgármesteri Hivatal

-

·····

Ellenc5rzés módszere: dokument um alapú, tételes vizsgálat
2017. év 2018. év és aktuális Időszak

Polgármesteri Hivatal

Ellenc5rzés
ütemezése

nem megfelelő, közbeszerzési eljárás elmarad.

szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt sza bálysze rűen
bonyolították-e le. M egfel el ően gondoskodtak-e az
elkülöníett nyilvántartásokról.

-

nap

e11véb t ev.:

Tárgy: Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek Elszámolások
ellenőrzése
elkülönített

(érintett szervezeti egységek)

-

ellenc5rl napok

pénzügyi

nyilvántartásnak és főkönyvi könyvelésnek)

Cél: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
m egfe le lően
t örtént-e a megvalósítás, amennyiben

-

sza bál yszerűségi

- --" - -

-

Ellenőrzés

ütemezése

II. n.év

Ellenc5rzés módszere: dokumentum alapú (műszaki átadás, kockázat t ípusa: integrit ás, pénzügyi
üzembehelyezési dokumentumok alapján tételes vizsgálata bekövetkezés valószínűsége: közepes
a
tárgyi
eszköz
analitikának,
vagyonkataszteri szervezetre gyakorolt hatás: magas

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra
7.

t ípusa

állományának késedelmesen kerül átadásra az információ a
társosztályoknak, ezáltal késik vagy elmarad az aktiválás;

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

--·----

2. sz melléklet
a „ „ „./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz
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Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve

II. név
szabályszerűségi

pénzügyi

ellenc5ri napok
helyszíni:
1 főx7

kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat
bekövetkezés valószínűsége: közepes

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

Tárgy: Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, követelések, hátralékok kezelése késedelmesen történik,
helyi adó méltányoság és részletfizetési kérelmek egyeztető, felülvizsgálati kontroll nem t elj es körű ,
elbírálásának jogsze rűsége
kérelmek elbírálását nem az arra hatáskörrel, jogkörrel

Ell e nőrzés

ütemezése

--

rend elkező

Adóosztály
8.

végzi
11. név

Cél : annak megállapít ása, hogy a követelések, hátralékok
kezelése az el ő írt szabályoknak megfelelően torténik, a
részletfizetési kérelmek elbírálását az arra hatáskörrel,
jogkörrel rend e lkező végzi, valamint azok teljesülésének
nyomon követése

szabályszerűségi

helyszíni:
kockázat típusa: pénzügyi, korrupciós, integritás

Ellenőrzés

2018. év

módszere: dokumentum alapú mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hat ás: magas

indokolt esetben tételes felülvizsgálat

ellenc5rl napok

1 főx10

nap

egyéb tev.:
15 nap

2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenő rzés i Terve

2. sz. melléklet
a „.„„/2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

J

1/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Sor-

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

szám
-~-

--

Tündérkert Keleti óvoda

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

~---- ---

-

-

típusa

Tárgy: Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nem teljes körűen aktualizálták a szabályzatokat,
nyilvántartások felülvizsgálata
hiányosan vezetik a nyilvántartásokat, nem vették
feladatellátás nem szabályszerű
Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályváltozásokat
megfelelő módos
és időben átvezették-e a belső
szabályzataikon, valamint az, hogy az előírt nyilvántartásokat
kellő részletességgel és pontossággal vezetik

9.

Ell enőrzés

1. n.év

ellenőri
szabályszerűségi

Búzaszem Nyugati Óvoda

-

-

15 nap

Ellen őrzés

Tárgy: Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nem teljes körűen aktualizálták a szabályzatokat,
nyilvántartások felülvizsgálata
hiányosan vezetik a nyilvántartásokat, nem vették

ütemezése

feladatellátás nem szabályszerű

1. név

m egfelelő módos
és időben átvezették-e a belső
szabályzataikon, va lamint az, hogy az előírt nyilvántartásokat
k e llő részlet ességgel és pont ossággal vezetik

Tárgy:
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti

Feladatellát ás

finanszírozásának,

felülvizsgálat a

11.

•-----

---

annak

megá lla pítása,

nap

egyéb tev.:
15 nap

Ellenőrzés

ütemezése

az elszámolás nem

11.név

hogy

az igénylést és az elszámolást alátámasztó dokumentációk
kockázat típusa: sza bálys zerűség i, pénzügyi
megalapozottak.
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés va l ószínűsége : magas
indokolt esetben tételes vizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok

helyszíni:
1főx 8

elszámolásának az igénylést alát ámasztó dokument umok nem kellően
megalapozottak, késedelmes adatszolgáltatás, lemondás,

felhasználás nem szabá l yszerű,
a feladatellátáshoz tényadatokon alapul.
kapcsolódó igénylés és a felhasználás elszámolása a
j ogszabályi előírások nak megfelelő módon, időben történt,
Cél:

2018.év

ellenőri
s zabályszerűségi

kockázat t ípusa: integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok és bekövetkezés valószínűsége: közepes
nyilvántartások tételes vizsgá lat a)
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2018.év

nap

egyéb tev.:

Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályváltozásokat
10.

napok

helyszíni:
1fő x8

kockázat típusa: integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok és bekövetkezés va lószínűsége: közepes
nyilvántartások tételes vizsgálata)
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2018.év

Ellenőrzés

ütemezése

ellenőri

szabá lysz e r űségi

napok
hely színi:

1főx12

nap

egyéb t ev.:
15 nap

3
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2. sz. melléklet
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK
Sor-

Ellenc5rzött szervezet i egység
Ellenc5rzött idc5szak

szám

-

Kedvezményezett szervezet ek

·-

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, m ódszere)

-

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

Ellenőrzés

típusa

A
nem
megfelelő
kontrollkőrnyezet
és
kontrolltevékenységek miatt: szabálytalan kiutalás,
felhasználás, illetve a célok nem a szerződésben foglaltak

Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek,
rendezvények ellenőrzése.

Ellenc5rzés
ütemezése

II. n.év

Cél: Megvizsgálni és értékelni a kialakított kontrollrendszert szerint teljesültek.

12.

Tám ogatott szervezetek

13.

annak

(4 szervezet)

14.
15.

érdekében,

hogy

a

támogatás

ellenc5ri napok

odaítélésének
sza bál yszerűségi

jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiuta lás szerződ és

pénzügyi

szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a beszámolásra a
támogatási szerződésnek megfele lően került sor.
2018. év és aktuális időszak

-

-

helyszíni:
4x 1 főx4 nap
egyéb tev.:

kockázat típusa: pénzügy i, jogi, hírnév kockázat

módszere: dokumentum alapú, (mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas
indokolt esetben tételes.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
Ellenőrz és

4 x 15 nap

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELL ENŐRZÉSE
Ellenőrzésre

Ellenc5rzött szervezeti egység
Ellenc5rzött időszak

Sorszám

Önkormányzati Gazdasági Társaságok

vonatkozó st ratégia
(tárgya, célja, mód szere)

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

Ellenőrz és

t íp usa

Tárgy: Közérde k ű adatok közzétételi kötelezettségének Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal,
teljesítése
nem teljeskörű a közzététel, nem aktualizálják az
adatokat, nincsenek meghatározva egyértelműen a

Ellenőrzés

ütemezése

l. n .év

feladatok és felelősök.
Cél: meggyőződn i arról, hogy az infromációs önrendelkezési
jogról és az információszabadságró l szóló 2011. évi CXVII.

16.
17.

kockázat elem zéssel kiválaszt ott 3 GT

18.

·-

Ell e nőrzés

2018. év és aktuális Időszak

szabályszerűségi

t örvény végrehajt ásával összefü ggc5 kötelezettségeknek, és
az
elektronikus
form ában
történő
közzétételi
kötelezettségnek m egfe le lően eleget t ettek.
módszere:

a

közzétett

adatok

felülvizsgálata

3 x 1 fő x S nap
eRvéb tev.:

kockázat t ípusa: integritás, reput ációs kockázat
tételes bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: m agas

Tárgy: Transzferár nyilvá ntartás felülvizsgálata
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT.

3 x 15 nap

Nyilvántartás
elmarad,
aktualizálása
évenkénti
adóhivatali bej elentésnek nem tettek eleget, nem jól

Ellenc5rzés
ütem ezése

határozták meg a kapcsolt kort.

11. név

Cél: meggyő ződ ni arról, hogy a társaság a jogszabályok által
elc5rt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e.

ellenőri
szabályszerűségi

19.

Ellen őrzés

2018. év

---

m ódszere: do kumentum alapú, tételes vizsgálat

ellenc5rl napok
helyszíni:

kockázat típusa: adó, szabályszerűségi
bekövetkezés valószín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok
helyszíni:

1 fő x S nap
egyéb t ev.:
15 nap

4
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Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

szervezeti egység
Ellen6rzött id6szak

Sorszám

VÁROS-KÉP Nonprofit KFT.

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

-

Tárgy: Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata

-·~

2 sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

~

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellen6rzés
ütemezése

Ellen6rzés típusa

Nyilvántartás
elmarad,
évenkénti
aktualizálása
adóhivatali bejelentésnek nem tettek eleget, nem jól
határozták meg a kapcsolt kört.

II. név

Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által
előrt

nyilvántartás készít ési kötelezettségének eleget tett-e.

ellen6ri napok

20.

helvszíni:

szabályszerüségi

1 fő x S nap

kockázat típusa: adó, szabályszerüségi

----·___ - .
_____.___

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
2018.év

15 nap

~-

--

e11véb tev.:

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

---

2018. évről ÁTHÚZÓDÓ ELLENŐRZ~ S
21.

2017. és 2018. év aktuális időszaka

Tárgy: Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának és Nem teljes körű a szabályozás, nem érvényesulnek a
transzferár nyilvántartásának felulvizsgálata
helyi sajátosságok, nem kellő részletezettségű a feladat
és felelősségi kör meghatározás, nem biztosított az
utólagos
ellenőrizhetőség,
számonkérhetőség.
aktualizálása
elmarad,
Nyilvántartás
évenkénti
adóhivatali bejelentésnek nem tettek eleget, nem jól
Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által
határozták meg a kapcsolt kört.
kötelezően előírt szabályzatokat a helyi sajátosságok
figyelembevételével
elkészítette-e,
biztosított-e
a
sza bá lysze rű működ és. A társaság a jogszabályok által előírt
nyilvántartás
készítési-,
bejelentési
kötelezett ségét
kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat, adó,
teljesítette-e, az e bből következő társasági adóalap
szabályszerüségl
korrekciót elvégezte-e.
bekövetkezés valószín űsége : közepes
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, t ételes vizsgá lat
szervezetre gyakorolt hat ás: magas

Ellenőrzés

ütemezése

1. n.év
ellenőri

szabályszerüségi

napok

helyszíni:
1főx13

nap

el!Véb tev.:
15 nap

EGvtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi bel ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2018. évi be l ső e ll enőrzése k nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső e lle n ő rzés i

s.

2018. évi belső e llen ő rzése k megállapításainak minősíté se, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

~,.,(:,
Nyíregyháza, 2018. november 29.

(~

~

(

'•)h
~

Készítette:

Jóváhagyta:

Lengyelné Petris Erika
.......

bel ső e ll enőrzési vezető

qt\.

~)

"-..:

Dr. Szemán Sándor
d mzetes főjegyző

s
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

II. IAANYfTOTT SZERVEK · INTÉZMt NYI BElSŐ ELLENÖRZtsEI
Ellenőrzött

Sor·

Ellenőrzésre

szervezet i egység

vonatkozó stratégla
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

szám

-

-~-

Jósa András M úzeum

-

~

Ellenőrzés

Azonosított kockázatl tényező, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
kellő
nem
teljes
körűek,
felülvizsgálata
nyilvántartásokat
nem
vagy
részletezettségűek;
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
nem
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
tettek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ

védelem

biztosítása

érdekében

Ellenőrzés

----

2019.év

----

---

-

Jósa András Múzeum
-

-------

ellenőri

megfelelően

megállapítása, hogy a KJt.
t örténik a közalkalmazottak

15 nap

Ellenőrzés

ütemezése

határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladatés felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat

IV. név

előírásainak
mi n ősítése,

szabályszerűségi

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás

Móricz Zslgmond Megyei és Városi
Könyvtár

t ételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)

körűek,
teljes
nyilvántartásokat

15 nap

nem

kellő

Elle nőrzés

nem

vagy

ütemezése

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
sérülnek;
nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek
eleget;
érintetti
jogok
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert m űkö dtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

3.

napok

helyszíni:

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
felülvizsgálata
részletezettségOek;

ellenőri

1 fő x 2 nap

kockázat típusa: kont roll, integritás
E llenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va lószínűsége: közepes
2016-2018. évek és aktuális Időszak

helyszíni:

egyéb tev.:

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
min ősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban

annak

napok

lfőx8nap

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Cél:
2.

szabályszerűségi

módszere: dokumentum alapu (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás

átadások dokumentálásának elle nőrzése

Ellenőrzés

ütemezése

IV. n.év

megfelelő

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

1.

típusa

IV. név
ellenőri

szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx8

nap

Ellenőrzés

2019.év

-------

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ell enőrzési Terve
Sorszám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellen őrzés

2. sz. melléklet
a „ .... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

típusa

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
átadások dokumentálásának ellenőrzése
határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését ; feladatés felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat
Cél:

Ellenőrzés

ütemezése

IV. n.év

annak

megá llapítása, hogy a Kjt. előírásaina k
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munka kör átadás
megfelelően

4.

4

szabályszerűségi

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx2

nap

kockázat típusa: kontroll, integritás
2016-2018. évek és aktuális időszak

Közintézményeket Működtető Központ

5.

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
kellő
felülvizsgálata
nyilvántartásokat
nem
vagy
rés zletezettségűek;
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
érintetti
jogok
sérülnek;
nem
tettek
eleget;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

el!Yéb tev.:
15 nap

Ellenőrzés

ütemezése

IV. név

szabályszerűségi

ellenőri

napok

helyszíni:
1fő x8

Ellenőrzés

2019.év

-----

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés va lószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése
Közintézményeket Működtető Központ

egyéb tev.:
15 nap

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint

Ellenőrzés

ütemezése

történ ik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok m egfelelő en
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

6.

2019.év
- -· - - - ----------

--- - - --- - - -

kockázat típusa: pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

nap

IV. név
szabályszerűségi-

pénzügyi

ellenőri

napok
helyszíni:

1 fő x 5 nap
egyéb tev. :
15 nap

7

2. sz. melléklet
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenc5rzött idc5szak

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körOek,
nem
felülvizsgálata
részletezettségúek;
nyilvántartásokat
nem
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
Cél: meggyózc5dni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert mOködtetnek, biztosított-e a személyes

Váci Mihály Kulturális Központ

7.

Ellen6rzés típusa
kelló
vagy
nem
nem

Ill. n.év

szabályszerOségi

adatok védelme.

2019.év

--- - - -·

-

-- - -

Váci Mihály Kulturálls Központ

-

1főx8

-

egyéb tev.:

Tárgy: GépjármO üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfelelő szabályozás; nem a Jogszabály által előírt
ellenőrzése
normákat
alkalmazzák;
dokumentumok
nem
szabályszerűen vannak kitöltve, az összesítc5 elszámolás

Ellen6rzés
ütemezése

a

számviteli

15 nap

bizonylatokkal,

1. név
szabályszerűségi

ellen6ri napok

pénzügyi

helyszíni:
1 fóx4 nap

kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va lószínűsége : közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2018. év és aktuális idc5szak

Egészséeügyl Alapellátási lgazeatóság

9.

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
felülvizsgálata
részletezettségűek;

körOek,
teljes
nyilvántartásokat

egyéb tev.:
15 nap

nem
nem

kellő

Ellenc5rzés
ütemezése

vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
nem
tettek
eleget ;
érintetti
jogok
sérülnek;
Cél: meggyóződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfeleló
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

IV. név

szabályszerűségi

ellenc5rl napok
helyszíni:

adatok védelme.

1főx15

----------

--

- - - - --

2019.év

-

nap

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat t ípusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes e lle n őrzése) bekövet kezés valószínOsége: közepes
szervezet re gyakorolt hatás: magas

nincs
összhangban
Cél: annak megállapítása, hogy megfelelc5 kontrollkörnyezet, menetlevelekkel
eljárásrendet alakítottak ki, valamint, hogy az elszámolások
a jogszabály által elc5írtak szerint történik

8.

ellen6rl napok
helyszíni:

Ellenőrzés

--

Ellenc5rzés
ütemezése

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes e ll enőrzése) bekövetkezés valószínOsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

nap

egyéb tev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenő rzés i Terve
Sorszám

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellenlírzött id6szak

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

10.

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
Azonosított kockázat i tényez6, kockázat
(tárgya, célja, módszere)
Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
átadások dokumentálásának e llenőrzése
határozták meg az elj árás rendjét, ütemezését; feladatés felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
megfelelően
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás

Ellenlírzés típusa

2. sz melléklet
a .... „ ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz
Ellen6rzés
ütemezése

IV. n.év

szabályszerűségi

ellenőri

napok
helyszíni:

lfőx2nap

2016-2018. évek és aktuális i dőszak

kockázat típusa: kontroll, int egritás
Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
felülvizsgálat a
nem
rész l etezettségűe k;
nyilvántartásokat
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
sérülnek;
tettek
eleget;
érintetti
jogok
Cél: meggyőződ ni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfele lő
kont rollrendszert működ tetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

~

Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

11.

eRvéb t ev.:
15 nap

kellő

Ellen6rzés
ütemezése

vagy
nem
nem

IV. név
ellen6ri napok
szabályszerűségi

helyszíni:
1főx5

-

2019.év

---

Eszterlánc tszaki óvoda

-

·~-

Ellen6rzés módszere: dokument um alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövet kezés valószín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019. év

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
kell ő
felülvizsgálata
részletezettségúek;
nyilvánt artásokat
nem
vagy
hiányosan vezetik; t ájékoztat ási kötelezettségnek nem
tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adat kezelés, adat-, és
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

12.

Ellen6rzés módszere: dokument um alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
t ét eles vizsgálata, nyilvántartások mintavételes elle nőrzése) bekövetkezés va lószí nűsége: közepes
szervezet re gyakorolt hatás: magas

nap

Ellen6rzés
ütemezése
Ill. név
ellen6rl napok
szabá lysze rűségi

helyszíni:
1 f6 x 8 nap
egyéb tev.:
15 nap

9
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Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött id6szak

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Eszterlánc Északi óvoda

--

~

Ellenéírzés típusa

Azonosított kockázati tényezéí, kockázat

Ellen6rzés
ütemezése

Tárgy: A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, jogkör gyakorlók kijelölése nem aktualizált, gyakorlati
minden
megvalósulás
formális,
ut ólagos,
nem
bizonylaton történik meg az igazolás

az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata .

Cél: annak megállapítása, hogy megfelel6en határozták meg
a felelősöket, összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint a

13.

2 sz melléklet
a „„.„/2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

jogkör gyakorlás valós, megelőzi a kifizetéseket

IV. n.év

szabályszerilségl-

ellen6ri napok

pénzügyi

helyszíni:

1 fő x 5 nap
kockázat típusa: szabályszerilségi, pénzügyi
2018. év és aktuális időszak

egyéb tev.:

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú
bekövetkezés va lószínilsége: közepes
(számviteli bizonylatok mintavételes, szükség esetén tételes szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

ellenőrzése)

-

-

Gyermekek Háza Déli óvoda

14.

-

t eljes
körilek,
nyilvántartásokat

Gyermekek Háza Déli óvoda

15.

annak

IV. név
ellen6ri napok
szabályszerilségi

Ellenőrzés
-·~-- -

-

-

----

helyszíni:
1 fő x 8 nap
eJtVéb tev.:
15 nap

Ellenéírzés
ütemezése

IV. név

megállapítása,

szabályszerilségi

kockázat t ípusa: kontroll, integritás
2018.év

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Az intézményben foglalkozt atott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásokna k megfelelő gyakorisággal,
m inősítési elj árásának felülvizsgálat a, valamint munkakör módon történik a minősítés i eljárás, bels6 szabályzatban
határozt ák meg az eljárás rendjét, ütemezését ; feladatát adások dokumentálásának ellenő rzése
és felelősség nem megfe le lő átadása, kontrollkockázat
hogy a Kjt. e lőírása i na k
megfelel ően
t örténik a közalkalmazot tak m i nősítése,
valamint m egfe le lőe n dokumentált -e a munkakör átadás

- -..-..

ke llő

vagy

hiá nyosan vezetik; táj ékoztatási köt elezettségnek nem
jogok
sérülnek;
nem
érintetti
eleget;
t ett ek
Cél: m eggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosít ása érdekében megfelelő
kontrollrendszert milködtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

Cél:

-----

nem
nem

Ellen6rzés módszere: dokument um alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
t ételes vizsgálata, nyilvá ntartások mintavét eles elle nőrzése) bekövet kezés valószínilsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019. év

-

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
felülvizsgálata
részletezettségilek;

módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ószín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

tételes vizsgálat a a m in ősítések szempontjából.)

ellenéíri napok
helyszíni:

1

fő

x 2 nap

egyéb tev.:
15 nap

10

8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött id6szak

---

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Tündérkert Keleti Óvoda
--

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

nem
teljes
körűek,
nem
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
felülvizsgálata
részletezettségűek ;
nyilvántartásokat
nem
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek

Ellen6rzés típusa

2019.év

---

--

-

Tündérkert Keleti Óvoda

--

ellen6ri napok
szabályszerűségi

helyszíni :

--

Búzaszem Nyugati Óvoda

-

18.

2019.év

e~ébtev. :

15 nap

Ellenőrzés

ütemezése

IV. név

annak

sza bályszerűségi

---

nem
kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
vagy
felülvizsgálata
részletezettségűek ;
nyilvántartásokat
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
sérülnek;
nem
tettek
eleget;
érintetti
jogok
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.
Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx2

kockázat típusa: kontroll, integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2018.év

nap

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat
megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
megfelelően
történik a közalkalmazottak minősítése,
va lamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás

--

1 főx8

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott kozalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladatátadások dokumentálásának ellenőrzése

Cél:

---

111.n.év

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

17.

Ellen6rzés
ütemezése

ke llő

vagy
nem
nem

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

16.

2. sz. melléklet
a „ ... „/2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

nap

egyéb tev.:
15 nap

Ellenőrzés

ütemezése
111.név
ellenőri

szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1 fő x 8 nap
egyébtev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

Sorszám

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

-- -

-

Ellenőrzés

-

határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladatés felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat

megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás
Cél:

IV. n.év

szabályszerűségi

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körű ek,
nem
felülvizsgálata
nyilvántartásokat
nem
részletezettségűek;
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
tettek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek

15 nap

kell ő

Ellenőrzés

vagy
nem
nem

ütemezése
Ill. név
ellenőri

---

helyszíni:
l főx10nap

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
t ételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

feladatfinanszírozássa l kapcsolatos elszámolások
felülvizsgálata

időbe n

történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó
dokumentációk megalapozottak.

2018. év

egyéb tev.:
15 nap

nem megbízható adatok alapján történt az igénylés,
késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás
nem sza b ályszerű, az elszámolás nem tényadatokon
alapul.

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás
elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon,

21.

napok

szabályszerűségi

Ellenőrzés

2019.év

napok
helyszíni:

egyéb t ev.:

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

20.

ellenőri

1 fő x 2 nap

kockázat típusa: kontroll, integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va lószínűsége: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2018.év

Ellenőrzés

ütemezése

annak

megfelelően

19.

t ípusa

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi e lőírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
átadások dokumentálásának ellenőrzése

Búzaszem Nyugati óvoda

Azonosított kockázati tényező, kockázat

2. sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

kockázat típusa: szabályszerűségi, pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés va lószínűsége: közepes
indokolt esetben t ételes vizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Ellenőrzés

ütemezése

1. név
szabályszerűségi,

pénzügyi

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx10

nap

egyéb tev.:
15 nap

12

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellenőrzött id6szak
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ
---

-~~-------

Ellenörzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

Ellenőrzés

2. sz. melléklet
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

típusa

nem
kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
sérülnek;
nem
tettek
eleget;
érintetti
jogok
érvényesülnek a GDPR alapelvek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

22.

0

Ellen6rzés
ütemezése

Ill. n.év

ellenöri napok
szabályszerűségi

helyszíni:
lfő

x 10 nap

Ellenőrzés

2019.év

---

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladatátadások dokumentálásának ellenőrzése
és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat

ütemezése

15 nap

Ellenőrzés

IV. név
megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
megfelelően
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás
Cél:

23.

annak

szabályszerűségi

ellenőri

napok

helyszíni:
1 fő x 2 nap

2016-2018. évek és aktuális időszak

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

24.

kockázat típusa: kontroll, integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va lószínűsége: közepes
tételes vizsgá lata a m inősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
vagy
nyilvántartásokat
nem
felülvizsgálata
részle tezettségűek;
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adat ok védelme.

eRVéb tev.:
15 nap

Ellen6rzés
ütemezése
Ill. név
ellenőri

szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1 föx10 nap

2019.év

-----

Ellenörzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap
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Sor-

Ellen6rzött szervezeti egység

szám

Ellen6rzött id6szak

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

„

1-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a „ .. „./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

"'

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

Ellen6rzés típusa

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban
átadások dokumentálásának ellenőrzése
határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

Ellen6rzés
ütemezése

IV. n.év

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat
megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
történik a közalkalmazottak min ősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás
Cél:

annak

megfelelőe n

25.

szabályszerűségi

ellen6ri napok
helyszíni:

1 fő x 2 nap

2016-2018. évek és aktuális id6szak

kockázat típusa: kontroll, Integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
t ételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

e2v éb tev.:

15 nap

EGYEB FELADATOK

1.
2.
3.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése
2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések
2018. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2018. évi

belső ellenőrzések megállapításainak minő sítése, kockázati tényezők meghatározása

4.\-.1.„
>e.

Nyíregyháza, 2018. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső e lle nőrzési vezető

.,

'

........

'; 1

'
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
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\..

'i

2. sz. melléklet
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Ill. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENORZESEI
Ellenőrzött szervezeti egység

Sorszám

Ellenőrzött

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

id6szak

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
felülvizsgálata
részletezettségűek ;

teljes
körűek,
nyilvántartásokat

nem
nem

kellő

1. n.év

sza bályszerűségi

--

~-

2018. év és aktuális időszak

--

-

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, Integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

'

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét
megfelel/len kialakították, a kulcskontrollok megfelel6en
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelel/len
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

2.

---

2018.év

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

2018. év és aktuális időszak

15 nap

Ellenőrzés

ütemezése

1. név
pénzügyiszabályszerűségi

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat t ípusa: jogi, integritás
tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ell enőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri

napok
helyszíni:

1 főx3

kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

információ védelem biztosítása érdekében megfe le lő
kontrollrendszert müködtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

3.

egyéb tev.:

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; el őlegek kezelése nem
szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban

nem
teljes
körűek,
nem
Tárgy: Adatvédelmi sza bályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
felülvi zsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek

ellen6rl napok
helyszíni:
1 fő x 5 nap

Ellenőrzés

--

Ellenőrzés

ütemezése

vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
tettek
eleget;
érintetti Jogok
sérülnek;
nem
Cél: meggyllzlldni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

1.

típusa

nap

egyéb t ev.:
15 nap

ke ll ő

Ellenőrzés

vagy
nem
nem

ütemezése

1. név
ellenőri
szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1 fő x 5 nap
e11:yéb tev.:
15 nap
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Sorszám

Ellen6nött szervezeti egység
Ellen6nött id6szak

Ellen6nésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati t ényez6, kockázat

\.. 3

2. sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Ellen6nés típusa

Ellen6nés
ütemezése

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

4.

---

2018.év

--~-

·---

Német Nemzetiségi Önkormányzat

feladat- és hatáskörök nem megfelel6en kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelc5 a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

pénzügyiszabályszerűségi

nap

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
körűek,
nem
kellő
nem
teljes
vagy
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
nem
tettek
eleget;
énntetti
jogok
sérülnek;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek

Ellenőnés

ütemezése

1. név
ellenőri
szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx5

Ellenőn és

2018. év és aktuális id6szak

ellen6ri napok
helyszlni:
1főx3

kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

5.

1. n.év

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

nap

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Pénzkezelés e llen őrzése

Német Nemzetiségi Önkormányzat

6.

2018.év

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.
kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellenőnés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Ellen6nés
ütemezése

1. név
pénzügyiszabályszerűségi

ellenőri

napok

helyszlni:
1főx3

nap

egyéb tev.:
15 nap
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Sorszám

Ellenc5rzött szervezeti egység
Ellenc5rzött időszak

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

-

2018. év és aktuális idc5szak

-

2018.év

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1 fő x 5 nap
egyéb tev.:

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerultek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem

Ellenőrzés

ütemezése
II. név
pénzügyiszabályszerűségi

Tárgy: Adatvédelm i szabályoknak (GOPR) való megfelelés szabályzatok
teljes
körűek,
nem
kellő
nem
felülvizsgálata
részletezettségűek ;
nyilvántartásokat
nem
vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
sérülnek;
nem
tettek
eleget;
érintetti
jogok
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
érvényesü lnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri

napok
helvszfnl:

1főx3

kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

adatok védelme.

2018. év és aktuális időszak

napok

helyszíni:

15 nap

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

-

ellenőri

szabályszerűségi

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelc5en
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelc5en

9.

II. n.év

--

8.

Ellenc5rzés
ütemezése

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

-----

Ellenc5rzés típusa

Ellenc5rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

-

2. sz. melléklet
a ... „„/2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés sza bályzatok
teljes
nem
kellő
nem
körűek,
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek
sérülnek;
nem
eleget;
érintetti
jogok
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

7.

1....

nap

eRVéb tev.:
15 nap

Ellenőrzés

ütemezése
11. név
ellenőri

szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx5

nap

egyéb tev.:
15 nap
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Ellenőrzött

Sor-

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

szám

„,

r;

\..:

J

2. sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Ellenőrzés

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

10.

.

--------

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

típusa

II. n.év

pénzügyiszabá lyszerűségi

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
nem
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
érintetti
jogok
sérülnek;
tettek
eleget;
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek

egyéb tev.:

15 nap

kellő

Ellenőrzés

vagy

ütemezése

nem
nem

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

11.

11. név
ellenőri
sza bályszerűségi

adatok védelme.

--

2018. év és aktuális időszak

·--

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, Int egritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége :
szervezetre gyakorolt hatás:

12.

15 nap

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

~~--

2018.év

-

helyszíni:

egyéb tev.:

Ellenőrzés

Tárgy: Pénzkezelés e llenőrzése
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

napok

1 fő x 5 nap

Ellenőrzés

~-

napok
helvszíni:

1 fő x 3 nap

kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2018.év

ellenőri

kockázat típusa: integritás, pénzügyi
Ellen őrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés va l ószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ütemezése
II. név
ellen őri

pénzügyisza bályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx3

nap

egyéb tev.:

15 nap

18
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Ellenőrzött

Sorszám

Ellenőrzésre

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

.

vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

13.

Azonosított kockázati té nyező, kockázat

2. sz. melléklet
a „ „ .. ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Ellen őrzés

t ípusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
körűek,
nem
kellő
nem
teljes
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat
nem
vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek
eleget;
érintetti
jogok
sérülnek;
nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

II. n.év

ellenc5rt napok
szabályszerűségi

adatok védelme.

--

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat t ípusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószín űsége: magas
szervezet re gyakorolt hatás: magas

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

egyéb tev.:

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

14.

2018. év

nap

15 nap

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

.

helyszíni:
1 főx5

E llenőrzés

2018. év és aktuális időszak

Ell enő rzés

ütemezése

Ellenőrzés

ütemezése
11.név
ellenőri

pénzügyiszabályszerűségi

napok

helyszíni:
1 fő x 3 nap

kockázat típusa : integritás, pénzügyi
Elle n őrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb t ev.:
15 nap

EG'ttB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenő rzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi be lső elle nőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2018. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

5.

2018. évi belső ellenőrz~sek megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása
'/

..........

Nyíregyháza, 2018. november 29.

\
Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

'-.~1

'·,
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a„

„ ..

2. sz. melléklet
./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

IV. NYIRINFO NYIREGYHAZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. BELSO ELLENORZÉSEI
Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött id6szak

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

NYÍRINFO Nonprofit KFT

belső

Tárgy: Közbeszerzések lebonyolításának vizsgálata

-

---

Azonosított kockázati tényez6, kockázat
szabályzat

nincs

összhangban

a

Ellen6rzés típusa

vonatkozó

Jogszabállyal, nem a szabályozásnak megfelelő eljárást
alkalmaztak

-

Ellen6rzés
ütemezése

IV. n.év

Cél: annak megállapítása, hogy kialakították a megfelelő
kontroll környezetet, az eljárás a jogszabálynak,

1.

ellenőri

belső

Rendszer

szabályozásnak megfelelően történt.

1főx20

Ellenőrzés

--

2018. év és aktuális időszak--

--

--

-

--

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok, kockázat típusa: integritás
közbeszerzési dokumentáció tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Gazdálkodási jogkörök szabályozásának kontrollja

-

NYÍRINFO Nonprofit KFT

-

15 nap

szabályozás nem egyérteműen határozza meg a
jogköröket, összeférhetetlenséget nem zárták ki, a
gyakorlat és szabályozás közötti összhang nem biztosított

Ellenőrzés

ütemezése
IV. név
ellenőri
Szabályszerűségi

2.

-

napok
hel yszíni:

1főx5

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi

2018. év és aktuális idc5szak

nap

eavéb tev.:

Cél: meggyőződni arról, hogy a kuicskontrollokat az arra
jogkörrel, hatáskörrel rendelkező végezte

-

napok
helyszíni:

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú mintavételes bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

nap

e11véb tev.:
15 nap

ellenc5rzés (számviteli bizonylatok kontrollja)

Tárgy: Közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

-

NYÍRINFO Nonprofit KFT

nem az lnfo törvény által előírt formában és tartalommal
tették közzé a közérdekű adatokat, belső szabályzat nem
kellő részletezettségű,

-

felelősségi

Ellen6rzés
ütemezése

nem határozták meg a feladat- és

köröket.

IV. név

Cél: annak vizsgálata, hogy a jogszabály által előírt
közzétételi kötelezettségnek megfelelő formában és

ellenóri napok

tartalommal eleget tettek

3.

Szabályszerűségi

helyszíni:
1 fő x 2 nap

-

-·

-

2018. év és aktuális id6szak

Ellenórzés módszere: honlap felülvizsgálata,
szabályzat megfelelőségének értékelése

belső

kockázat típusa: reputációs
bekövetkezés valószínűsége: alacsony
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
13 nap

20

' Q

\) '-'

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a ......./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

EGYtB FElADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészitése

s.

2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

,....--

Nyíregyháza, 2018. november 29.

/l''•
/\-.'

Készítette:

...

v ,r,,\_
' /.,'
~

Lengyelné Petris Erika
belső elle nőrzési vezető

'

21

Q
3. sz. melléklet

2019. évi terv+ kapacitás
Összesit6 k imutatás
Ell.
súma

Ellen6rzé51 téma/terillet

a

Ellenőrzött szervezet/Intézmény

Típus

„ ... ./2018.

(XII. 20.) sz. határozat hoz

Intézmény/
szervezeti egység

Ellenllrök
(fii)

ldllszOkséclete

Ellenllrl nap
(helyszinl)

1

1

10

10

4

1

8

32

12

Ellenőrzés

1. ÖNKORMÁNVZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYStGEINEK EllENÖRZ(SE
1
2·5

Kontrotlrends.zer mOkodésének értéke~se

Po~a,-mesteri

rendszer

subilyszenlség1

Adatvédelml szabályoknak (GOPR) való mea:felelés felülviz51ilaU1

HMJU1I (EllitisJ Osztity)

Polgi rmesterl Hivatal
(lpltésOevf Osztá ly, Szociális és Kbznevelési Osztity, lgazgatisJ

Osztály, J..,,,61 Kabinet)
Gazdujal Osztály (kapcs Ell•tást és Vaavongazdfüodásl O.,
Pro1ekt Ref)

6

Befejezetlen beruhizisok iUom.tnyinak felUlvizsgátata

sza~lys.tenl5'al·pénzugyt

4

1

3

7

EU finanszlrodsU projekt ellenónése

szab01ys.tenl5'al pénzugyl

PrO!elct refe~tUri

1

1

7

7

8

Hely! adók

su~lys.tenlség1

Polgármesteri Hivatal (Adóosztály)

1

1

10

10

9

Jogszabály itu1I el61rt szakmai sza~lyzatok és nyilvántartások felülvizsgálata

szabályszerüségi

Tündérkert Keletl ÓVOda

1

1

8

8

10

Jogszabáty 'Ital el6frt szakmai sza~lyzatok •s nyilvántartások felOMzsgálah

sza~lyszenl5'al

Búzaszem Nyu1ati ÓVOda

1

1

8

a

11

Feladatellát~s felUlvizsgálata

sza~lyszenl5'al

Nylresvházi Család· •s Gyermekj61éti Kozpont

1

1

12

12

4

1

4

16

IRANYITOTT SZERVEK - IR.•NYITOSZERVI ELLENŐR.ZtSEK

EGYES ÖNKORMANVZATI EllENOR.ZtsEK
1H5

1

Onkormánvzat jh.al nyújtott célt.imogatjsok felhasznáü~nak eUen6nése

sza~lyszenl5'al·pénzugy;

kockizatelemzéssel kivilasztott szervezetet

ÖNKORMANVZATI GAZOASAGI TARSASAGOK/NONPROFIT SZERVE2ETEK ELLENOR.ZESE
16-18

Közérdeka •datok kóuététe~nek felulv1ug.alata

19 20

Transzferár nyilvántartás feli.Jlvizsgálata

21

Áthúzódó ellen6rzés: SzabátyozottsA& kontrollkomyezet kialakfUsának felutvizsgálata

1
1
1

sza~lyszenlségi

kocUzatelemtéssel kiválasztott gazdasági Un.as.ág

3

1

5

15

mbályszenlségl

Nylregyh ázl Állatpark, VÁROS K~P Nonprofrt Kft

2

1

5

10

sza~lys.tenlségl

Sóstó-Gv6rffílrd6k Ztt.

1

1

13

77

13
153

24

Önkormanyzatl ellenörzés ÖSSZESEN:
II. INTEzMENYI BELSO EllENÖR.ZESEK
EH.

Ellen6rzé51 téma/ te rület

sú-

V<l'6 mesfele"s fell.Jlvizsgálata

1

Adatv@delml

2

Az Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak min6sltési eljárásának felülvizsgálata

3

Adatvédelml uabátyoknak (GOPR) va'6 meafelelés felulv1zseálata

szabályszenlségl
sz1Wlyszenl5é11

4

Az intézrMnyben foglalkoztatott kozalUlmuottak mln6sltésl el~ris.inak felulv11S1álata

sza~lys.tenl5é11

5

Adat~elml sza~lyoknak

6

Pénzkeze~s

7

Adat~elml szabályoknak

8
9

GépjármO üzemeltetéssel kapcsolatos elsdmolások ellen6rzése

10
11
12
13

ua~tyoknak (GOPR)

Ellenőrzött

Tfpus

(GOPR) való meafelelés felulvlzscálat•

sa~lyszerO~sl

sza~lyszenl5'ai

szaWlyszenlségl pénzugyi

eUen6rzése
(GOPR) való megfelelés felufvlzsgálatl

Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés felulv1z51álata
Az intézm~nyben foglalkoztatott kózalkalmazottak mm6sltésl eljáráQnak felütvizsgálata

Adatvédelmi sza~lyoknak (GDPR) való megfelelés felulvozsgálata
Adatvédelmi sza~lyoknak (GDPR) v>ló meafelek!s felulvusgilat•
Aeazduaai események elszámolása, dokurMntálása, az operatfv pzdilkodási J01k6rök

gyakorlásának vizsgálat•

sza~lys.tenlségl

szabályszenlségl - pénzugy1
szabályszerüségi

szabálys.tenlségl
szaWlyszerGségi

szervezet/Intézmény

Jósa András Múzeum
Mór;cz Zsigmond MeKYel ~s Városi KOnyvtár

Közintézményeket Milkódtet6 Kozpont
Váci Miháty Kutturills Központ

pénzugyi

Ellenllrök
(16)

Ellenllrz&
idllszOkséclete

Ellen6ri nap
!helyszíni)

1

1

8

8

1

1

2

1

1

8

1

1

2

1

1

8

1

1

5

1

1
1

8

1

E1észségugy1 Alapellátási Igazgatóság
Ny1regyházl Cantemus Kórus

.szo1bátyszerü~1
szabátyszerü~i

Intézmény

Eszterl~nc tszakl ÓYoda

1
1

4
15

2

•
•
•
2

5

4

15
2
5

1
1
1
1

l

2
5

1

8

•

1

1

5

5

1

1

8

•

14

Adat~elmf

15

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősttésl eljárásának felülvizsgálata

szabályszerOségl

1

1

2

16

Adatvédelmi sza~lyoknak (GOPR) való megfelelés felülvozscálata

sza~lyszenlség1

1

1

8

a

17

Al. Intézményben foglalkoztatott kózalblmuottak min6sítési eljárásának fetuMzsgálata

sza~lyszenl5é11

1

1

2

2

18

Al. intézrMnyben foglalkoztatott közalkalmazotuk minósitést eljjris.ána k felUMzsgálata

szaWlys.tenl5é11

1

1

2

2

19

Adat~elmi

szabá)yoknak (GDPR) való meafele~s felulvlz51álata

sza~lyszenl5'al

1

1

8

a

20

Adatvéde lmi szabátyoknak (GOPR) való meafelelés felulv1zsgálat1

szaWlyszenlségl

1

1

10

10

21

Családok Átmeneti Otthona szervezeti egy~g feladatfinanszfrozá ssa l kapcsolatos elszámolások
felütvizsgátata

1

1

10

10

1

1
1

10

10

2
10
2

2
10
2

154

154

22
23
24
25

szabátyoknak (GOPR) való meafelelés felüMzscálata

ua~lyszenlségl

Gyermekek Háza Déli ÓVOda

Tündérkert Keleti ÓVOd<l

Búzaszem Nyugati ÓVOda

Nyiregyházl Gyermekjóléti Alapellátásf Intézmény
szabályszerO~I

- pénzügyi

Adatvedelmí uabátyoknak (GOPR) vató megfele~s felüMzseálata

szabályszenlsfg1

AJ. intézményben foglalkoztatott közalk.almazotto1k minősítési elJjrisának feluMzsgálata

sza~lys.tenlség1

Adatvédelmi szabátyokna k (GOPRI ntó meafelelés felUMzsgilata
Ai intézrMnyben fot~lkoztatott kózalUtmazottak min6sh.ésf eljárás.inak felutv1zsgálata

sza~lyszenlségl
sza~lyszerilségl

Nyfregyházl Család- és Gyermekjó~ti Központ
Nylregyházi Szociális Gondozist Központ

1
1
1
25

1
1

2

1

('

v

2019. évi terv+ kapacitás

3. sz. melléklet

Összesftc5 kimutatás

a ..... ./2018. {XII. 20.) sz. határozathoz

111. TElEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANYZATI BELSO EllENORZESEK
Ell.

Ellenc5nésl téma/terület

súma
l.

AdatWdelmi sa~tyoknak (GOPR) w~ meafeleW!s feluM1scálata

2

Pénzkezelés ellen6n:ése

Tlpus

Ellenllnött stervezet/lntézmény

saWtyueNsia•

Roma Nemzet15'a1 Onkorminyuit

sz•Wlyszenl"ci - pénzu11V1

3

Adatvédelmi szaWlyokn•k (GOPRI voló mqfele"s lelüMzsg•l>t•

4

Pénzkezetés ellen6nése

5

Adatvédelml szaWlyokn•k (GDPRI való meafele"s lelulvltsgálota

6

Pénzkezelés ellen6rz.ése

7

Adatffilelml szaWlyoknak (GOPRI voló meglele"s lelülvizsgálota

8

Pénzkezelés ellenönése

9

Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) va~ meafelelés feluMugálata

szaWlyszenl"c•

Pénzkezelés ellenÖl'lése

11

Adatvedelml ,„~lyoknak (GOPR) való meafelelés lelülvllsgilota

12.

Pénzkezelés ellen6rtése

13

Adat~elml

14

Pénzkezelés ellen6rzése

szaWlyoknak (GOPRI való mealele"s lelulvlzsg•l>t•

Ellenllnés
ldllszDks4!1lete

1

1

5

5

1

1

3

3
5

1

1

5

saWtyszerü~i • ~nlUIVI

1

1

3

3

SlOWlyszenl"ci

1

1

5

5

1

1

3

3

1

l

s

5

szaWityszeríJséa1 ~nzugyi

l

l

3

3

szabályszenl"cl

l

l

s

s

szaWtyszerüsqj

10.

Ellenllrök

Ellenllrl nap
(helysdnl)

(fii)

Intézmény

lenevel Nemzet15'11 ÖnkorrNnvut

Német Nemzetl~i önkonNnyut

~nzosvt

sz•Wlyszenl"c•

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Ruszin Nemzeti~gl Önkormánvzat

mWlyszenl"cl pénzügyi

l

l

3

3

stabilyszerO"cl

l

l

s

5

st•WlyszenlS4!1I · pénzügyi

l

1

3

3

st•Wlyszenl"cl

l

l

s

5

1

l

Szlovák Nemzetiségi Önkorminyzat

Ukrán Nemzetiségi Onkomrinyz:at

st•Wlyszenl"cl • péntUl!Yi

3

3

56

56

(fii)

Ellenllnés
ldllszDkséslete

Ellenc5rl n~p
(helyszlnl)

14

IV. NYIRINFO NYIREGYHAzl INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. BEl.SO EllENORZESEI

„,...
Ell.

Ellenc5nésl téma/terület

Tlpus

Ellenocdltt szervezet/Intézmény

Intézmény

Ellenlirök

1.

KOzbeszerzések lebonyohtiQnak felutwsci~u1

rendszer

NYÍRINFO Nonprofrt kit

1

l

20

20

2.

Gazdálkodási jogkorök szaWlyoz,sának kontroll;.

st•Wlyszenl"c1

NYÍRINFO Nonprofrt kit

l

l

s

5

3

Köuéttétell kötelezett"c teljesitéS<!nek ellen&tése

st•Wlyszenl"cl

NYIRINFO Nonprof~ kit

1

l

2

2

27

27

3

2

2019. évi ellenőrt létszam és

Belső ellenőr

kozszolgálatJ Saját erőforrás
jogviszonyban
összesen

KiJlsö
szolgáltató

'\

erőtorras

KiJlsö erőforrás Bruttó Erőforrás
összesen
összesen

Megállapodás alapján ellátott
belsö ellenőrzés esetén

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
terv

tény

terv

tény

betölteni
rendelkezéstervezett létszám
re élló
(fö)
létszám (fö)

Ellln&ml Olltlily ~ llmelltl
L

o...o.m.iyzat ilssiesen

terv

tény

ellenOn nap

tény

terv

terv

tény

ellenOri nap

10

terv

tény

ellenOri nap

terv

lény

terv

lény

més szervezetnek
más szervezetre
az adott
lordllott kap8Cltás
szervezetre lordltott
(-)
kapac1tésa (+)
ellenOn nap
ellenon nap

3/1 számu melléklet
a ..••••... ./2018.(Xll. 20.)határozathoz

Az adott
szervezetre
fordított
erőforrás

Adm1n1sztratí11 személyzet

összesen
(korrekciós
oszlop)
terv

tény

ellenOn nap

terv

tény

betölteni tervezett
létszám (10)

terv

rendelkezésre álló
létszám (fO)

8,00

0,00

8.00

o.oo

1896,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1698,00

0 .00

0.00

0.00

0,00

0.00

1896,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

3,00

0.00

3.00

0,00

64300

0 .00

OOO

0 ,00

0,00

0,00

643,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

643,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1. Polg6rmesterl H/Vota// ellenőrzések

1.40

1.40

300.00

0.00

0,00

300.00

0,00

0.00

0.00

300.00

0,00

0.00

0,00

2. lr6nyítoszervl el/enőrzést!k

0,30

0,30

68.00

0.00

0,00

68.00

0,00

0.00

0.00

68,00

0,00

0.00

0,00

3. Egyéb őnkormányzotl t!//t!nőrzés

040

0. 40

88,00

0,00

0,00

88,00

0,00

0.00

0.00

88.00

0,00

0 .00

0.00

4. Őnkormónyzot Gazdos6g/ T6rsos6go/ (tulajdonos/ e//enőrzhek}

0.90

0,90

187.00

0,00

0,00

187.00

0,00

0.00

0.00

187.00

0,00

0.00

0,00

1 053.00

OOO

0.00

1 053.00

0 .00

OOO

L

lldfii1~ qy8 surwMtell .......... belső...,..._

6-sen

5,00

0.00

5.00

0.00

1 053,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

0.00

0,00

0.00

1. lr6nyított szervek bels6 e/lt!n6rzése ősszt!sen

3,50

3,50

693,00

0,00

0,00

693,00

0,00

0,00

0,00

693.00

0,00

0,00

0,00

. Korm6nyzoti szektorba sorolt t!gyéb szt!rvt!zett!k be/s6
2

0,50

0,50

79,00

0,00

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

3. Nemlt!t1Sé<Ji Őnkorm6nyzatok belső t!llt!n6rzése 1Jsszesen

1,00

1 ,00

281,00

0,00

0,00

281,00

0,00

0,00

0,00

281,00

0,00

0,00

0,00

ellenőrzést! ősszt!st!n

tény

0,00

f"}

2019. évi

ellenőrzések

I

(tipusonként)

3/2. számú melléklet

.._

a„„„„„./2018.{Xll. 20.)határazathaz

Rendszerellenőrzés

Szabályszerűségi·

Szabályszerűségi

terv

tény

terv

db
Ellen6rzési Osztály ellen6rzései összesen
önkormányzat összesen
Polgórmesteri Hivatali ellenőrzések összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás

2,0
1,0
1,0
1,0

tény

0,0
0,0
0,0

44,0
14,0
5,0
5,0

tény

terv

db

0,0
0,0

17,0
6,0
2,0
2,0

tény

terv

terv

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

63,0

0,0

0,0
0,0

21,0
8,0
8,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
4,0
4,0
0,0
0,0
6,0
5,0
1,0
0,0
0,0
42,0
25,0
25,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Terven felüli kapacitás
lránvítószervi ellenőrzések összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás

0,0
0,0

0,0

3,0
3,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

4,0
4,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

6,0
5,0
1,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

1,0
0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
21,0
21,0

0,0
0,0

11,0
4,0
4,0

o.o

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
1,0

0,0

2,0
2,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

7,0
7,0

0,0

7,0
7,0

0,0

0,0

0,0

Terven felüli kapacitás
Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Önkormányzat Gazdasági Társaságai (tulaj donosi ellenőrzések) összesen

Tervezett ellenőrzés
2018. évről átütemezett
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
lntúmények, egyéb szervezetek független bels6 ellen6rz6se összesen
lrón yítatt szervek b első ellenőrzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás

0,0

Terven felüli kapacitás
Kormónvzati szektorba sorolt egyéb szer vezetek belső ellenőrzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Nemzetiségi Őn kormónyzatok belső ellenőrzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli ka pacitás
Terven felüli kapacit ás

o.o

tény
db

db

db

0,0

Összes ellenőrzés

Utóellenőrzés

Pénzügyi

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1

•, I

2019. évi belslS ellenlSrzési tevékenységek

Ellenőrzések

összesen

Tanácsadás

3

3/3. számú melléklet
a ......./2018.{Xll.20.) sz. határozathoz

Képzés

Egyéb tevékenység

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
terv

tény

Ellen6rzési Osztály e llenlSrzésel Osszesen
1. unkormiinyzat összesen
1. Polaármesteri Hivotoli ellenfJrzések összesen
a) Tervezett ellenőrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitorinii

2. lrányítászervi ellenőrzések összesen
a) Tervezett ellenlSrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven fel üli kapacitás
d) Monitoring

3. Eayéb Önkormányzati ellenfJrzés összesen
a) Tervezett e llenőrzés

terv

tény

Saját ellenőri nap

db

terv

t ény

terv

tény

Saját ellenőri nap

db

terv
Saját

tén y

ellenőri

nap

terv

t ény

Saját ellenőri nap

4. Önkormányzat Gozdosáai Tórsasáaai (tulajdonosi ellenfJrzések) összesen

71,a

a.a

1 512,a

a.a

5,a

a .a

5,a

a.a

40,a

a,a

139,a

a.a

1 696,a

a.a

a.a
a.a

542,a
239,a
191,0
45,0

a.a
a.a

2,0

a,o

1.a
1,0

a.a

2,a
1,a
1,0

a.a
a.a

4a,a
40,0
40,0

o.a
o.a

59,0
20,0
16,a
2,a

0,0
o.a

643,a
300,0
248,0
47,a
a .a
5,a
68,0
63,0
0,0
0,0
5,0
88,0
88,0
o.o
o.o
o.o
187,0
130,0
30,0
27,0
0,0
0,0
1 a 53,0
693,0
584,0
106,0
0,0
3,0
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
281,0
281,0
0,0
0,0
0,0

0 ,0
o,a
0,0
0,0
0,0
0,0
a ,o
a.a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,0
4,a
3,0

0,0

3,a
6a,a
57,0

o.a

o.o

o.o

o.o

o.a

a.o

0,0

2,a
8,0
6,0

0,0

1,0
4,0
4,0

0,0

3,0
76,0
76,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

o.o

2,0
12,0
12,0

0,0

7,0
5,0
1,0
1,0

0,0

167,0
114,a
28,0
25,0

0,0

1,0
1,0

0,0

1,0
1,0

0,0

0,0

o.a

19,0
15,0
2,0
2,0

o.o

46,0
29,0
25,0
3,0

o,a
0,0

970,0
632,0
529,0
100,0

a,o
o,a

3,0
1,0
1,0

0,0
0,0

3,a
1,0
1,0

a.a
0,0

a.a
0,0

o,a
0,0

80,a
60,0
54,0
6,0

a ,a
0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

1,0
1,0

a.o

0,0

0,0

6,0
6,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

1,0
1,0

0,0

0,0

0,0

14,0
14,0

0,0

e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring

II. Intézmények, eayéb szervezetek fDgetlen belsG ellenOmse Osszesen
1. Irányított szervek be/s{J el/enfJrzése összesen
a) Tervezet t e llenőrzés
b) Soron kívüli kapacítás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring
2. Kormányzati szektorba sorolt eqyéb szervezetek be/s{J ellenfJrzése összesen
a) Tervezett ellenőrzés

1,0
3,0
3,0

0,0

3,0
72,0
72,0

b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring

3. Nemzetiséai Önkarmánvzatok belsfJ el/enfJrzése összesen
a) Tervezett ell enő rzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) M onitoring

tény
terv
Kapacitás

25,a
10,0
8,0
1,0

b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring
a) Tervezett ellenőrzés
2018. évről át ütemezett
b) Soron kívüli kapacitás

Saját kapacitás
összesen

14,0
14,0

0,0

266,0
266,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Megjegyzés: Küls6 kapacitás igénybevétele nincs tervezve

•

1

1

Intézmények irányítószervi ellen6rzésének kockázatelemzés összesít6je

4 sz. melléklet
a ..... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

2019. évi ellen6rzési tervhez

Sorszám

lrányltó szervi
Intézmény neve

Ellenc5rzés
mlnc5sltése

ellenőrzés

dátum

(eltelt év)
1-5

Külső ellenőrzések
(ÁSZ, MÁK, Okt1U.al Hivatali

dátum
1-5

Jogszabályi
változások

Szervezeti
változás

Szervezeti
struktúra

Intézményi
költségvetés
nagysága

Kontrollrendszer
értékelése

Felelc5sségre vonás

1-3

1-5

1-3

1-10

1-5

1-3

összes
kockázati
pont

(eltelt év)
1-5
INTÉZMÉNYEK

1.

Eü. Alapellátási Igazgatóság

2018

1

2.

Eszterlánc ~szaki óvoda

2018

1

3.
4.

Gyermekek Háza Déli óvoda

2015

Tündérkert Keleti ÓVoda

s.

23

5

3
3
3

1

7

4

26

1

1

6

s

24

2

1

3

8

2

22

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

2

2017

2

1

1

2

4

2017

2

1

1

2

6

4
3
3
3
4

14

2015

3
3
4

2015
2015

4

1

2

1

6
6

s

4

2
1

24
21

2015

4

1

1

2

8

2017

2

3

7

2016

3

3
3

1

4

3
3
3

1

1

2016

3

3

2017

2

3

3

Búzaszem Nvuaatl óvoda

2016

3

3

2017

2

3

6.

Közintézményeket MOköd. Központ

2018

1

3

2017

2

7.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

2018

1

2

2016

8.

Jósa András Múzeum

2017

2

9.

Móricz zs. Megyei és Városi Könyvtár

2018

1

10.

Váci Mihály Kulturális Központ

2018

1

11.

Nyh.-i Szociális Gondozási Központ

2018

1

3
3
3
3

12.
13.

Nyh.-1 Család- és Gyermekjóléti Kp.

2018
2017

1
2

3
2

Nyh.-1 Gyermekjóléti Alapellátási Int.

2016

2

3

23
23

18
17
17
20

1

Gazdasági Társaságok-Nonprofit Kft
kockázatelemzésének összesítője

2019. évi

Utolsó vizsgálat
Sor
szám

Társaság megnevezése

Szabályszerűségi

dátum
Súlyszám

(eltelt év)

1-10

ellenőrzési

S. sz. melléklet
a „„„ /2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

r-

I

...,

tervhez

közfeladat

Projekt

ellátás /kapcsolt
kockázatok
ügyletek

1-5

1-10

Ellenőrzés
minősítése

1-5

Soronkívüli /
külső
ellenőrzés

Összes
Szervezeti
változás

kockázati
pont

1-5

1-3

5-33

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK
1.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2018

1

3

7

3

1

1

16

2.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

2017

2

1

2

2

1

3

11

3.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

2018

1

3

s

2

1

1

13

4.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

2017

2

1

7

2

1

1

14

s.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2017

2

1

4

1

1

3

12

6.

Nyírvv Nonprofit Kft.

2018

1

3

4

2

1

3

14

7.

Sóstó-Gyógyfürdők

2018

1

1

7

3

1

1

14

8.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

2014

5

9.

Város-Kép Nonprofit Kft.

2014

5

4

2

2

1

1

15

10.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.

2017

2

1

3

1

1

1

9

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

2016

3

3

1

3

1

3

14

12.

Nyírségvíz Zrt.

2018

1

3

3

1

1

1

10

13.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2017

2

2

7

1

1

1

14

14.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

2018

1

3

2

1

1

1

9

Zrt.

s

(55% 18 kockózoti pont felett magas kockózatú)

áthúzódó ellenőrzés
tulajdonosi ellenőrzés
belső ellenőrzés

célvizsgálat

1
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1

1

1

1

1

1

1
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Kockázatelemzés

összesítője

az önkormányzat által támogatott

8

szervezetekről

(2019. évi ellenőrzési tervhez)
Sorszám

Szervezet megnevezése

7.sz. melléklet
a„ .......... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

Összes

Szabályszerűségi

összeg

visszafiz.

kockázati

értékelés

köt.

pont

1-5

5

2-20

dátum
Súlyszám

(eltelt év)

Ft

1-10
CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

2011

Igrice Néptánc Együttes Közhasznú Egyesület
Móricz Diáksport Egyesület
Aqua Sport Egyesület
Nyíregyházi Vasutas Sport Club Súlyemelő Szakosztály
Együtt a Jövőért Országos Karitatív Egyesület
Jonathan Gyermek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
Sóstói Polgárőr Egyesület
Rozsréti

Polgárőr

Fight-Team

Egyesület

Harcművészeti

Egyesület

Nyíregyházi Vasutas Sport Club Atlétikai Szakosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület
Nyíregyházi Városvédő Egyesület
Vidéki Kultúrált Ifjúságért Egyesület
Nyírség Táncegyesület

17.
18.
19.

Mandai Polgárőrség
Életsorsok Egyesület

20.

Teréz Anya Egyesület
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Nyíregyháza
Polqármesteri Hivatal Alapszervezete
Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány
Klio Alapítvány

21.
22.
23.
24.

~

Kék Nefelejcs Alapítvány

Pszichotikus Betegségben

Szenvedők

Egyesülete

Szabolcs Néptánc Egyesület
Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr Egyesület

25.
26.
27
28.
29.

Periféria Egyesület
Arany János Diáksport Egyesület
Kölcsey Diáksport Egyesület
Vasvári Diáksport Egyesület

30.

Bem József Diáksport Egyesület

5 912 OOO

1

2011

8
8

884 OOO

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

8
8
8
8
8
8
8

455 OOO
450 OOO
5 417 OOO

2
1

2011
2012
2012

8
7
7

400 OOO

2012
2012

7
7

2012
2012
2012
2012

7
7
7
7

2012

270 OOO
160 OOO
2 OOO OOO
500 OOO
150 OOO
125 OOO
200 OOO
300 OOO

9
9
11
10

1
3
2
1
2
1
3
1
2
2
2

9
10
9
2

13
8
9
9
9
10
11

7

150 OOO
120 OOO
250 OOO

3
3
3
2
1

2012

7

130 OOO

1

8

2013

6

6 300 OOO

4

10

2013
2013
2013

6
6

2013
2013
2013
2013

2
2
3
2

12 OOO OOO
880 OOO
650 OOO

5
1
1

8
8
10
8
13
7
7

2013

6
6
6
6
6

325 OOO
250 OOO
1090 OOO
125 OOO

800 OOO

2

2013

6

400 OOO

3

6

3 OOO OOO
1400 OOO

9
10

1

10
9
8

1
2

8
1

10

1

Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által támogatott szervezetekről

'"'; 9

(2019. évi ellenőrzési tervhez)
Sorszám

Szervezet megnevezése

7.sz. melléklet
a............ ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

Összes

Szabályszerűségi

összeg

visszaflz.

kockázati

értékelés

köt.

pont

1-5

5

2-20

dátum
Súlyszám

(eltelt év)

Ft

1-10
CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

31 .
32.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2014

Német Nemzetiségi Önkormányzat

2014
2014

33.
34.

Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Egyesület

35.
36.
37.
38.
39.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
Állatbarát Alapítvány
Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület

2014
2014
2014
2014
2014
2014

40.

Nyíregyháza-Tigers American Football Club Egyesület

2014

41 .
42.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Szent István Nemesi Rend

Első

Alapítványa

"Mustárház" Kulturális Életért Közhasznú Egyesület
Bokortanyák Lakosságáért Egyesület

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Polgárőr

Egyesület

300 OOO

3

1

3
3

1500 OOO
1500 OOO
250 OOO

1
1
1

280 OOO

3
1
1

2016

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet

54.

Magyar MediBall Egyesület

2016
2016
2016
2016

55.
56.
57.

Rozsrét IFI

58.

Nyíregyházi Talentum Tenisz Egyesület

Sport Egyesület

Pedagógus Természetbarát Egyesület

59.

Nyírségi Ízkirályok Egyesü lete

60.

Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület

6
5
5
5
10
5
6

4

Magyarságért Polgári Civil Egyesület

Szabadidő

1

6
6
6

3

50.
51 .
52.
53.

Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület

1 OOO OOO

6
8

3
1
2

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE

5

1

1

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület

5
5
5

3
1
1
1

280 OOO
380 OOO
200 OOO
180 OOO

49 .

Egyesület

1
1

220 OOO
2 OOO OOO
5 900 OOO
150 OOO
400 OOO
1262 OOO

4
4
4
4

2015
2016
2016

Polgárőr

6
6
6
6

1500 OOO
1500 OOO

Nyíregyháza-Császá rszállás

Nyíregyházi Polgárőr Szövetség

1
1

4
4

47.
48.

Egyesület

5
5
5
5
5

1500 OOO
4 OOO OOO

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Jósavárosi

Kistelekiszőlő Polgárőr

1500 OOO

1
1

43.
44.
45.
46.

Nagyszállás Polgárőr Egyesület

5

2016
2016

3
3
3
3
3
3

2016
2016

3
3
3

2017
2017

2
2

360 OOO
400 OOO
300 OOO
300 OOO
120 OOO
250 OOO

1
1
1
2

8
4
4

3

4
9
4
4
4
4
4

200 OOO

1

5
4

320 OOO
320 OOO

3
3

5
5
2

0

Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által t ámogatott szervezetekről
(2019. évi ellenőrzési tervhez)
Sorszám

Szervezet megnevezése

7.sz. melléklet
a............ ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

Utolsó vizsgálat

Kapott

Szankció

Összes

Szabályszerűségi

összeg

visszafiz.

kockázati

értékelés

köt.

pont

1-5

5

2-20

dátum

(eltelt év)

Ft

1-1 0

Súlyszám

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Nyírségi Thália Alapítvány
4 for Dance Tánc, Sport és Kulturális Egyesület
"Gyermekeinkért 16" Alapítvány
Nyírségi fzkirályok Egyesülete
Nyírség Turizmusáért Egyesü let

2017
2017
2017
2017
2017

2
2
2
2
2

320 OOO
400000

1
1

400 OOO
400 OOO
300 OOO

1

1500 OOO

3
1
1

3
3
3

s
3
3

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2017

2

(egyéb sporttámogatások finanszírozása)

2018

1

1

(egyéb sporttámogatások finanszírozása)

2018

1

1

3

-. 1
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzésének összesítése
a kontrolltevékenység ellenőrzéséhez

Utolsó ellenőrzés

Ellenőrzési

8.sz. melléklet
a... .... ./2018.{Xll.20.)sz. határozathoz

Szervezeti egység

Ellenőrzés

Szervezeti

idő

minősítése

változás

Dátum

1-5

1-5

1-5

1-5

1-4

1-3

6-27

Gazdasági Osztály

2017

2

3

1

2

3

2

13

Polgármesteri Kabinet

2018

1

3

3

3

3

2

15

Jegyzői Kabinet

2018

1

3

2

4

4

2

16

Főépítészi Osztály

2015

4

2

1

2

2

2

13

Adóosztály

2015

4

3

2

2

4

1

16

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2016

3

2

2

2

3

1

13
13

óta eltelt

Szervezeti egység megnevezése

nyomvonal
minősítése*

Kockázatelemzés
minősítése* *

vezetők általi kockázat
minősítés

Összesített
kockázati szint

Vagyongazdálkodási Osztály

2018

1

3

2

3

3

1

Ellátási Osztály

2017

2

3

2

4

4

2

17

Szociális és Köznevelési Osztály

2017

2

3

2

3

4

2

16

Kulturális Osztály

2018

1

3

1

3

3

2

13

Igazgatási Osztály

2015

4

2

1

3

4

1

15

Közterülettel ügyelet

2015

4

2

1

3

2

2

14

Építésügyi Osztály

2018

1

2

1

3

3

1

11

• értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám

** értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám
60 % (16,2 pont) felett magas kockázatú a szervezet)

1

Intézményvezetők

által jóváhagyott 2019. évi

intézményi belső ellenőrzések

Sorszám

1.

2.
3.
4.

9.sz.mel léklet
a „ „./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz

Jósa András Múzeum
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

s.
6.
7.
8.
9.

Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Keleti Óvoda
Búzaszem Nyugati Óvoda
Nyíregyházi Cantemus Kórus

12.
13.

')

j.:..

Intézmény megnevezése

Váci Mihály Kulturális Központ
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc Északi Óvoda

10.
11.

~

Közintézményeket

Működtető

Központ

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

1

Intézményi

~

belső ellenőrz ések

..: 3

9/a.sz. melléklN
a „„„„./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Jósa András Múzeum
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Jósa András Múzeum

Azonosított kockázati

tényező,

Ellenőrzés

kockázat

Ellenőrzés

típusa

ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettségűek,
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik, tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek, nem
érvényesülnek a GDPR alapelvek
IV. n.év

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert müködtetnek, b1ztosított·e a személyes
adatok védelme.

1.

szabályszerű ségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapu (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

ellenőri

napok:

1főx8

nap

jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
a
eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás,
átadások dokumentálásának el l enőrzése
belső szabályzatban határozták meg az eljárás
rendjét, utemezését; feladat- és fe l e l ősség nem

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
Jósa András Múzeum

minősítési

hogy a Kjt. e l őírásainak megfelelő átadása, kontrollkockázat
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás

Cél :

annak

IV. n.év

megállapítása,

megfelelően

2.

szabályszerűségi

ellenőri

napok
1 fő x 2 nap

kockázat típusa: kontroll, integritás
módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
t ételes vizsgálata a min ősítések szempontjából.)
Ellenőrzés

2016-2018. évek és aktuális

időszak

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

3.

2019. évi bel ső e ll enőrzések nyi lvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

bel ső ellenőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzések

4.

Bel ső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockáza telemzés elkészítése

S.

2019. évi belső ellen ő r zések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

/
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Intézményi bel ső ellenőrzések
M óricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Sorszám

9/b sz melleklet
a .... „„/2018.(Xll.20.) sz.hat.irozathoz

..:

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellen őrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszerei

Ellenőrzött időszak

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

Azonosított kockázati

tén yező,

Ellenőrzés

kockázat

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPRI való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
védelem biztosítása érdekében megfelel ő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

IV. n.év

információ

1.

sza bályszerűségi

Ellenőrzés módszere dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

napok ·
1 fő x 8 nap

a jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás,
be l ső szabályzatban ha tározták meg az eljárás
átadások dokumentálásának e ll enőrzése
megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak
megfe l elően
történik a közalkalmazottak minős1tése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás
Cél:

2.

ellenőri

annak

rendjét, ütemezését; feladat és
megfelelő átadása, kontrollkockázat

felelősség

nem
IV. n.év
szab á lyszerűségi

kockázat típusa: kontroll, integritás

ellenőri

Ellenőrzés

2016-2018. évek és aktuális

időszak

módszere dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás közepes

1

fő

napok:
x 2 nap

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

belső ellenőrzési

3.

2019. évi

belső el l enőrzések

4.

Bel ső e llenő rzési

5.

2019. évi

terv összeállítása, kockázatelemzések
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

bel ső e l lenőrzések

megállapítá saina k minősítése, kockázati

tényező k

meghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.

-: Ui-"'
Készítette:

Lengyelné Petri s Erika
be l ső e ll enőrzési vezető

Jóváhagyta:

,,,,J tAhft_.,-

Tomasovszki Akif;
intézményvezető

1

,...

Intézményi belső ellenőrzések
Váci Mihály Kulturális Központ

~

9/c.sz.melléklet
./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

a

SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Adatvedelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
Váci Mihály Kulturális Központ

felulvizsgálata

nem

teljes

körűek,

nem

Ellenőrzés

típusa

kellő

részletezettséguek; nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem
Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és
érvényesűlnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása erdekeben megfelelö
kontrollrendszert működtetnek, biztosított- e a személyes
adatok védelm e.

1.

Ill. n.év

sza bályszerűségi

Ellenőrzés

módszere dokumentum alapú (szabalyzatok kockázat típusa jogi, integritás
vizsgálata,
nyilvántartások
mintavételes bekövetkezés valószínűsége: közepes
ellenőrzése)
szervezetre gyakorolt hatás . magas

ellenőri

tételes

2019. év

Ellenőrzés

ütemezése

napok.
nap

1főx8

Tárgy: gépjármű uzemeltetéssel kapcsolatos elszá molások nem megfelel ő szabályozás; nem a jogsza bály által
e lle nőrzése
e lő írt normákat alkalmazzák; dokumentumok nem
Váci Mihály Kulturális Központ

2.

szabá ly szerűen
vannak kitöltve,
elszámolás nincs osszhangban
Cél:
annak
megállap1tása,
hogy
megfelelő bizonylatokkal, menetlevelekkel
kontrollkörnyezt et, eljárásrendet alakítottak k1, valamint,

az
a

összesít ő

szamv1t ell
1. n.év
szabályszerűségi

hogy az elszámolások a jogszabály által e lő 1rta k szerint
t örténik

pénzügyi
kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi

ellenő ri

Ellenőrzé s

2018. év és aktuális időszak

napok:
nap

1főx4

módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ósz ínű sége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
t ételes vizsgálata a minősít ések szempontjából.)

EGYtB FELADATOK
1

2018. évben lefolytatott vizsgá lat okról szóló összefoglaló e ll enő r zési jelentés elkészítése

2.

2019 évi be l ső e ll e n őrzési terv összeálhtása, kockázat elemzések

3.

2019. évi bel ső e ll e n ő r zések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitonngozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi be l ső e ll e nőr zése k megá llapításainak minő s ít ése, kockázati t é ny ező k meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

- -· -

"-

'

Nyíregyháza, 2018 november 15.
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Kész1tette.

Lengyelné Petris Erika
be l ső ell en őrzés i vezet ő

l<:Jv2hagyta;
int ézményveze tő

1

Intézményi bel ső ellenőrzések
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

-.!
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9/d sz.melléklet
a „„./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

SorINTÉZMÉNYI BELSÖ ELLENŐRZÉSEK
szám
E ll enőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

vonatkozó stratégia

{tárgya, célja, módszere)

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

tényező,

Ellenőrzés

kockázat

meggyőződni

arról, hogy az adatkezelés, adat-, és

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek , biztosított-e a személyes
adatok védelme.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

2.

ütemezése

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem
érvényesülnek a GDPR alapelvek

IV. n.év
szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere dokumentum alapü (szabályzatok kockázat t1pusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás. magas

2019. év

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy
felülvizsgálata
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
Cél:

1.

Azonosrtott kockázati

ellenőri

előírásoknak
megfel el ő
a jogszabályi
Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési el1árás,
átadások dokumentálásána k ellenőrzése
belső szabályzatban határozták meg az eljárás
rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak megfelelő átadása, kontrollkockázat
megfelelően
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás

IV. n.év
szabá ly sze rű ségi

kockázat típusa: kontroll, integritás

ellenőri

napok:
1 fő x 2 nap

E ll e n őrzé s

2016-2018. évek és aktuális idősz ak

napok.
nap

1főx15

módszere · dokumentum alapü (személyt anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)

EGY~B FELADATOK

1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

belső ellenőrzési

3.

2019. évi

belső ellenőrzések

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi

terv összeállítása, kockázatelemzések
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső el lenőrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

~
~r

Nyíregyháza, 2018. november 15.

( ·~~-- ~
Készítette:

Lengyeln é Petris Erika
belső ellenőrzés i vezető

Jóváhagyta:

Csikós Péter
in tézményvezető

1

.,
9/e.sz melléklet

Intézményi belső ellenőrzések
Eszterlánc Északi Óvoda

a ..... ./2018.(Xll.20.) sz.hatarozathoz

SorINTÉZMÉNYI BELSÖ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati

tényező,

kockázat

Ellenőrzés

Ellenőrzés típusa

ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR} való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; táJékoztatás1 kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget, érintetti jogok sérülnek; nem

Eszterlánc Északi Óvoda

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

1.

Ill. n.év

szabályszerűségi

adatok védelme.
Ellenőrzés módszere dokumentum alapü (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége. közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019. év

ellenőri napok:

1 fő x 8 nap

kijelölése
nem aktualizált,
Tárgy: A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, jogkör gyakorlók
az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. gyakorlati megvalósulás formális, utólagos, nem
minden bizonylaton történik meg az igazolás

---·

Eszterlánc Északi óvoda

Cél : annak megállapítása, hogy megfel elően ha tározták meg
a felelősöket, összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint a

2.

IV. n.év
sza bályszerűségi-

pénzügyi

jogkör gyakorlás valós, megelőzi a kifizetéseket
kockázat típusa:

szabályszerűségi,

pénzügyi

ellenőr i

2018. év és aktuális időszak

napok:

1 fő x S nap

Ellenőrzés

módszere· dokumentum alapú
bekövetkezés valószínűsége: közepes
(számviteli bizonylatok mintavételes, szükség esetén tételes szervezetre gyakorolt hatás magas
ellenőrzése)

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló

2.

2019. évi

belső ellenőrzési

belső ellen őrzések

3.

2019. évi

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi

ellenőrzési

jelentés elkészítése

terv összeállítá sa, kockázatelemzések
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktua lizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkész1tése

bel ső ellenőrzések

megállapításaina k m in ősítése, kockázati

Nyíregyhá za, 2018. november 15.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső e ll e nőrzési vezető

t é nyező k

meghatározása
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~ttl"'Szikszainé Kiss Edit
intézményvezető
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Intézményi belső e ll e n ő rz ése k
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Sorszám

9/f sz.melléklet
a .... ./2018.(Xll.20.)sz.határozathoz

,J. Q
...........

INTÉZM ÉNYI BELSÖ ELLENŐRZÉSEK
Ell e n őrzött

szervezeti egység

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célía, módszere)

Ellenőrzött időszak

Gyermekek Háza Déli óvoda

Ellenőrz é s

Azonosított kockázati tényező, kockázat

típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés sza bá lyza tok nem teljes körűek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettségüek, nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintett1 jogok sérülnek; nem
Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontroll rendszert
adatok védelme

1.

Ellenőrzés

ütemezése

Ell e n őr zés

működtetnek,

IV. n.év

biztosított· e a személyes

szab á lyszerűségi

ellenőri

m ódszere. dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integrit ás
ellenőrzése) bekövetkezés valószinüsége. közep es

2019. év

napok

1 fő x 8 nap

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Gyermekek Háza Déli óvoda

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
a
jogszabályi
előírásokna k
megfe l e l ő
minősítés i eljárásának felulvizsgálata, va lamint munkakör gyakorisággal, módon tör ténik a minősítési eljárás,
belső szabályzatban határozták meg az eljárás
átadások dokumentálásának ellenőrzése
rendjét, utemezését; feladat- és felelősség nem
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt előírásainak megfele l ő átadása, kontrollkockázat

IV. n.év

megfe l elően

2.

történ ik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfe l el ően dokumentált-e a munkakör átadás

s z abályszerűségi

elle n őri

kockázat típusa: kontroll, integritás
módszere : dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ósz í nűsége: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontj ából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok:
1 fő x 2 nap

E ll e n ő rzés

2016-2018. évek és aktuális id ősza k
EGY~B FELADATOK

1

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla ló

2

2019. évi

belső e ll enőrzési

belső e ll enőrzése k

e ll enőrzési

jelentés elkészítése

terv összeá llítása, kockázatelemzések

3.

2019. évi

4.

Belső e ll enőrzési kézikönyv aktualizá lása, stra tégiai tervhez kockáza telemzés elkészítése

nyilvánt artása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

s

2019. évi be l ső ell enőrzések megá llapításainak m i n ősítése, kockázati tényező k meghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15

Készítette.

Lengyeln é Petris Erika

Jóváhagyta:

Skarbit Józsefné

belső e ll enőrzési vezető

intézmé n yvezető

'
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~

1

Int ézményi bel ső e ll e n őrzése k
Tündérkert Keleti óvoda

.

~

9

9/g.sz.melléklet
a „ .. ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzé s re

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényez ő, kockázat

Ell e n őrzés

E lle n őrzés

típusa

ütemezése

Tárgy : Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabalyzatok nem telies köruek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettsegüek; nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik, tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget, énntetti jogok sérülnek, nem
érvényesülnek a GDPR alapelvek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és

-

Tündérkert Keleti óvoda

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított e a személyes
adatok védelme.

1.

Ill. n.év

szabályszerűségi

ellenőri

Ell e n őrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószinüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás magas

2019. év

1

napok:

x 8 nap

megfelelő
jogszabályi
előírásoknak
Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
a
minős1tés1 eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás,
átadások dokumentálásának e ll enőrzése
be l ső szabályzatban határozták meg az eljárás

Tündérkert Keleti óvoda

megállapítása, hogy a Kjt előírásainak
történ ik a közalkalmazottak minős1 tése,
valam int megfe l el ően dokumentált e a munkakör átadás
Cél :

annak

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem
megfelelő átadása, kontrollkockázat

megfe l elően

2.

IV. n.év
sz abálysze rűségi

ellenőri

napok:
1 fő x 2 nap

kockázat típusa · kontroll, integritás
módszere : dokumentum alapu (személyi anyag bekövetkezés valószínúsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
Ellenőrzés

2016-2018. évek és aktuális

fő

időszak

EGYEB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla ló e ll enőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

be l ső e ll enőrzési

3.

2019. évi

be l ső ell enő rzések

4.

Belső e ll enő rzési

s.

2019. évi

terv összeállítása, kockázatelemzések
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső ellenőrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.
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Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső e ll e nő rzés i veze tő
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Intézményi b e l ső e ll en őrzése k
Búzaszem Nyugati óvoda
Sor·
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
E ll enőrzött szervezeti egység Elle n őrzött

E ll enőrzé s re

időszak

vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati

a„

tényező,

kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
felulv1zsgálata
részletezettseguek; nyilvantartásokat nem vagy
hiányosan vezetik, tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintett! jogok sérülnek; nem
érvényesülnek a GDPR alapelvek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontroll rendszert működtetnek, biztosított e a személyes
adatok védelme.

Búzaszem Nyugati óvoda

1.

Ellen őrzés

típusa

Ellenőrzé s

ütemezése

szab á l yszerűségi

ellenőri

1

fő

napok
x 8 nap

jogszabályi
meg felel ő
Tárgy: Az intézm ényben fogla lkoztatott köza lkalmazottak nem
a
e l ő í rásoknak
minősítési eljárásának felülvizsgálata, va lamint munkakör gyakoriságga l, módon történik a minős1tés1 eljárás,

Búzaszem Nyugati Óvoda

átadások dokumentálásának ellenőrzése
megállap1tása, hogy a Kjt. e l őírásainak
történik a közalkalmazottak m i nősítése,
va lamint megfelelően dokumentált-e a m unkakör átadás

Cél :

annak

belső szabályzatban határozták meg az el1árás
rendjét, ütemezését, feladat· és felelősség nem
megfe l elő átadása, kontrollkockázat

meg felelően

2.

i dőszak

IV. n.év
s zabá l yszerűségi

elle n őri

kockázat típusa: kontroll, integritás
módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
E ll enőrz és

2016-2018. évek és aktuális

9/h.sz.melléklet
sz.határozathoz

Ill. n.év

E ll e n őrzés módszere dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, int egritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége. közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019. év

. ./2018.(Xll.20.)

napok·

1 fő x 2 nap

EGY~B FELADATOK

1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ell enőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

be l ső ell enőrzés i

3.

2019. évi

be l ső ell e n őrzése k

4.

B el ső e l le n ő rzési kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockáza telemzés elkészítése

s.

2019. évi

terv összeállítása, kockázatelemzések

bel ső e l lenőrzések

nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásá ról szóló beszámolók nyilvánta rtása, monitori ngozása
megállapítása inak

m in ősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.
Készítette:

Lengyelné Petris Eri ka
be l ső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Szalainé Benyusz Klára
intézmé n yveze tő

1

1

Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Sorszám

9/i.sz.melléklet
a.

./2018.(Xll.20.)sz.határozathoz

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrz ött időszak

Nyíregyházi Cantemus Kórus

2019.év

Ellenőrzés

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körüek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettségüek, nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik, tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget, érintetti jogok sérülnek, nem
Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ vedelem biztos1tása érdekeben megfelelő
kontrollrendszert
adatok védelme.

1.

Azonosított kockázati tényez ő, kockázat

működtetnek,

IV. n.év

biztosított-e a személyes
szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa. jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes el l enőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás. magas

ellenőri

1

fő

napok

x 5 nap

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

3.

2019. évi bel ső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

belső ellenőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzések

4.

Belső e ll enőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

5.

2019. évi belső ellenőrzések megállapításai nak min ősítése, kockázati tényez ők m eghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.
\

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta :

\

Szabó pénes
igazgató
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Intézményi b első ellenőrzések
Közintézményeket Működtető Központ

9/j.sz.melleklet
a .„ . ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött Időszak

Közintézményeket

Működtető

Központ

Azonosított kockázati

tényező,

kockázat

kontrollrendszert muködtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

ütemezése

IV. n.év
sza bálysze rűségi

Ellenőrzés módszere· dokumentum alapu (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószinüsége közepes
szervezetre gyakorolt hatás magas

2019.év

ellenőri

m űköd n ek,

napok:
nap

1főx8

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerultek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögz1tése, elől egek kezelése
megfelelő
a
vagy nem
szabályozott
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem
m egfel el ően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően gyakorlatban
Tárgy: Pénzkezelés

Közintézményeket Működtető Központ

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
fel ulvi zsgá lat a
nyilvántartásokat nem vagy
részletezettségűek;
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat·, és nem tettek eleget, érintetti jogok sérülnek, nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek

1.

2.

Ellenőrzés

ellenőrzése

valamint a számviteli szabályoknak

megfelelően

IV. n.év
sza bálysze rű ségi-

pénzügyi

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.
ellenőri

kockázat típusa: pénzügyi
módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt ha tás: közepes
indokolt esetben tételes felülvizsgálat

1

Ellenőrzés

2019.év

fő

napok
x 5 nap

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló

2.

2019. évi

be l ső e ll e nőrzési

3.

2019. évi

be l ső e ll enőrzése k

4

Be lső ellenőrzés i

5.

2019. évi

ellenőrzési

j elentés elkészítése

terv összeállítása, kockázatelemzések
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktualizálása, stratégia i tervhez kockázatelemzés elkészítése

be lső e ll enőrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta :

Tóth Béla
intézményvezető

1

"Z,
... ;

Intézményi bel ső ellenőrzések
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Sorszám

9/k. sz.melli>klet

a .. ... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzésre

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellenőrzött id6szak

vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati

1.

Ellenőrzés

kockázat

teljes körúek, nem kellő
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; táj ékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek, nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszer! működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

tényező,

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

nem

Ill. n.év
szabályszerűségi

ellenőri

Tárgy : Csa ládok Átmeneti Otthona szervezeti egység nem megbízható adatok alapján történt az igénylés,
feladatfinanszírozással
kapcsolatos
elszámolások késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás
nem szabá lysze rű, az elszámolás nem tényadatokon
felülvizsgálata
alapul.

1. n.év
szab á lyszerűségi,

pénzügyi

időben

történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó
dokumentációk megalapozottak.
kockázat típusa:

szabályszerűségi,

ellenőri

pénzügyi

módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
indokolt esetben tételes vizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYES FELADATOK
2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ell enőrzési jelentés elkészítése
belső e llen őrzési

2.

2019. évi

3.

2019. évi be l ső e ll enőrzések nyilvántartá sa, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Be l ső ell enőrzési

S.

2019. évi

terv összeá llítása, kockázatelemzések

kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockáza telemzés elkészítése

belső e llenő rzések

Nyíregyhá za, 2018. november 15.

Készítette :

megállapításainak

minősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

·'~~~
~

/, /

r.
!..
r..

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

~'\

~x -.;:"''-~~/
* \"'.-

-

napok:
nap

1főx10

Ellenőrzés

l.

napok.
nap

1főx10

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás
elszámolása a jogszabályi e lőírásoknak megfelel ő módon,

2018.év

Ellenőrzés

ütemezése

részletezettségűek,

felülvizsgálata

Ellenőrzé s módszere. dokumentum alapú (szabályzatok kockázat tipusa. jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes el l enőrzése) bekövetkezés valósz ínüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

2.

típusa

/..,,~90 l'l ttís/'",f::::' ....
\'

.

$r, Nagy Erzsébet

JóváhaR.vta.
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Qi"'f/ltézményvezető
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',!9 1zv-J.

1

Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Család- és Gyermekjólét i Központ
Sorszám

9/1.sz melléklet
a ..... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzé s re

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, m ódszere)

időszak

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

Azonosított kockázati

té nyező,

Ell en őrzés

kockázat

Ellen ő rzé s

ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
felülvizsgálata
részletezettséguek; nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek, nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

1.

típusa

Ill. n.év

szabá l yszerűségi

adatok védelme.

ellenőri

E ll en őrzés m ódszere
dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019. év

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

2.

jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
a
minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás,
be l ső szabályzatban határozták meg az eljárás
átadások dokumentálásának e ll enőrzése
rendjét, ütemezését; feladat- és fe l elősség nem
megfelelő átadása, kontrollkockázat
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak

IV. n.év
sz ab á lyszerűségi

megfe l e l ően

történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint meg felelően dokumentált e a munkakör átadás

ellenőri

kockázat típusa: kontroll, integritás
m ódszere· dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va l ószínűsége. közepes
szervezetre gyakorolt hatás. közepes
tételes vizsgá lata a minősítések szempontjából.)

1

Ellen őrzés

2016-2018. évek és aktuális időszak

napok:
nap

1főx10

fő

napok:
x 2 nap

EGYtB FELADATOK
e ll enő r zési

1.

2018. év ben lefolytatott vizsgá latokról szóló összefoglaló

2.

2019. évi

3

2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

be lső ellenőrzési

4.

Be l ső ellenőrzési

s.

2019. évi

jelentés el készítése

terv összeá llítása, kockázatelemzések

kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső ellen őrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázat i tényezők meghatározása
:'I.:"''

Nyíregyháza, 2018. november 15.
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Készített e:

Lengyelné Pogácsás M ária

Jóváhi!gyta:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető
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Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Sorszám

s

9/m.sz.melléklet
a •... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

tényező,

kockázat

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes köruek, nem kellő
felülvizsgálata
rész let ezet tségűek ;
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik, taJékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és nem tettek eleget, érintett1 Jogok sérülnek; nem
információ védelem biztositéisa érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert
adatok védelme.

1.

Azonosított kockázati

működtetnek,

Ill. n.év

biztosított-e a személyes
szabályszerűségi

ellenő ri

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapu (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószinüsége. közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

a Kjt előírásainak
megfe l elően
történik a közalkalmazottak minősítése,
valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás
annak

megállapítása,

hogy

rendjét, ütemezését; feladat- és fele l ősség nem
megfelelő átadása, kontrollkockázat

IV. n.év

ellenőri napok:

kockázat típusa: kontroll, integritás
időszak

1 fő x 2 nap

módszere. dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGY~B FELADATOK

1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló

2.

2019. évi

belső ellen őrzési

belső ell enőrzések

ellenőrzési

jelentés elkészítése

terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2019. évi

4.

Bel ső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

5.

2019. évi belső e ll enőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők n:ieghatározása

Nyíregyháza, 2018. november 15.

Készítette:

nap

szabályszerűségi

Ellenőrz és

2016-2018. évek és aktuális

napok:

1főx10

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
a
minős1tési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakoriséiggal, módon történik a minősítési eljaras,
belső szabályzatban határozták meg az eljárás
átadások dokumentálásának e ll enőrzése
Cél:

2.

Ellenőrzés

ütemezése

nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtá sáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

~~

/.<·
Lengyelné Petris Erika
belső e llen őrzési vezet&-
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Jóvá hagyta .

Szilvásiné Bojda Márta
intézményvezető

1-

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott
2019. évi belső ellenőrzések

Sorszám

1.
2.
3.
4.

j

v

10.sz.melléklet
a .... ./2018.(Xll.20.} sz. határozathoz

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése

s.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

6.
7.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1

97

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok b e lső ellenőrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött Időszak
(tárgya, célja, módszere}
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10/a .sz melléklet
a ....... „/2018 (Xll 20.) sz.határozathoz

Ellenőrzés

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem
felulvizsgálata
részletezettségűek,
nyilvántartásokat nem

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

kellő

vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek

~

nem tettek eleget; érintetti jogok sérulnek; nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
érvényesülnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztositása érdekében megfelelő
kontrollrendszert

1.

működtetnek,

biztosított-e a személyes

1 n.év
szabályszerűségi

adatok védelme.
Ellenőrzés

ellenőri

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
2018. év és aktuális időszak

-

fő

napok:
x 5 nap

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

-

1

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerultek
meghatározásra, nem a számviteli sza bályok szerint

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

történik a bizonylatok rögzítése; elő legek kezelése
nem
szabályozott
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét
gya korlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően

2.

műkodnek,

vagy

megfelelő

nem

a

1. n.év
pénzügyi·

valamint a számviteli szabályoknak megfelelően

sza bály szerű ségi

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés
ellenőri

kockázat típusa : pénzügyi
Ellenőrzés

2018.év

lfő

módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas

indokolt esetben tételes felulvizsgálat

napok:

x 3 nap

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYEB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2

2019. évi bel ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2019. évi bel ső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehaitásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi

. , ·- --„·. -

kézikönyv aktualizálása, stra tégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső ellenőrzések

megállapításainak

minősítés e, koc~zatt tényezők

I

_,
Nyíregyháza, 2018. november 13.

Készitette.
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belső e llen őrzési vezető
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meghatározása
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Települési Nemzetiségi Önkormányzat ok belső ellenőrzése
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLEN ŐRZ ÉSEI
szá m
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött Időszak

(tárgya, célja, módszere)

L

~

8

a

Ellen őrzés

Azonosított ko ckázati ténye ző, kockázat

Tárgy : Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem ke ll ő
nyilvántartásokat nem vagy
részletezettségűek;
felulvizsgálata
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget; érintetti jogok sérulnek; nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesulnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

---

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

-

1.

Ellenőrzés

10/b.sz.melléklet
sz.határozathoz

„„ . ./2018.(Xll..„„.)

szabályszerűségi

ellenőri

módszere . dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

feladat- és hatáskörok nem

napok·
1 fő x 5 nap

megfelelően

nem
szabályozott vagy
nem
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét
gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.
kockázat típusa: pénzügyi
Ellen őrzé s módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége . magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2018.év

kerultek

meghatározásra, nem a szá mviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rogzítése; elől egek kezelése

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2.

ütemezése

1 n.év

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége magas
szervezetre gyakorolt hatás. magas

2018. év és aktuális Időszak

Ell enőrzés

t ípusa

megfelelő

a

1. n.év

pénzügyis zabálysz e rűségi
ellenőri

napok
1 fő x 3 nap

EG'ftB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytat ot t vizsgá latokról szóló összefoglaló e ll enőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

3.

2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

belső ellenőrzési

4.

Belső ellenőrzé si

s.

2019. évi

terv összeá llítása, kockázatelemzések

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső e llenőrzések

megállapításainak

minő síté se,

kockázati

.'
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött időszak
(tárgya, célja, módszere)
Német Nemzetiségi Önkormányzat
"

9

Ellenőrzé s

Azonosltott kockázati tényező, kockázat

2018. év és aktuális idő szak

z.

ütemezése

1 n.év
szabályszerűségi

Ellenőrzé s módszere· dokumentum alapu (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekovetkezés valószínűsége magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenő ri

EGY~B

napok:
x S nap

e llen őrzése

1. n.év
pénzügyiszabályszerű ségi
ellenőri

kockázat típusa: pénzügyi
módszere. dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt eset ben tételes felulvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
Ellenőrzés

2018.év

fő

1

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerultek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
torténik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése
nem
szabályozott vagy
nem
megfelelő
a
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét
gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kuicskontrollok megfe l e l ően
működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.
Tárgy: Pénzkezelés

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
feluivizsgálata
részletezettségűek;
nyilvántartásokat nem vagy
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
nem tettek eleget, érintett1 iogok sérülnek; nem
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat·, és
érvényesulnek a GDPR alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

1.

10/c.sz melléklet
/2018.{Xll. .. .) sz.határozathoz

a

lfő

napok:

x 3 nap

FELADATOK

1.

2018. évben lefolytatott vizsgá latokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi bel ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2019. évi be lső e llenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi be lső ellenőrzések megállapításainak minősítése, koc~zati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2018. november 13.
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok bels6 ellenllrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
Ellenllrzött szervezeti egység
Ellenllrzött id6szak
(tárgya, célja, módszere)

a .

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

10/d.sz.melléklet
/2018.(Xll.20.) sz.határozathoz

Ellenllrzés
ütemezése

Ellen6rzés típusa

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy
felulvizsgálata
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti iogok sérülnek, nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesulnek a GDPR alapelvek

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

működtetnek,

kontrollrendszert

1.

biztosított-e a személyes

11 n.év

szabályszerűségi

adatok védelme.
ellenőri

dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége magas
szervezetre gyakorolt hatás magas

Ellenllrzés módszere
2018. év és aktuális időszak

felada t· és hatáskörök ne m megfelelően kerultek
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése
Örmény Nemzetiségi Önkormányiat

történik a bizonylatok rögz1tése, előlegek kezelése
megfelelö a
nem
szabályozott vagy nem
Cél : annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendJét
gyakorlatban
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfe l e l őe n
2.

működn e k ,

valamint a szá mviteli szabályoknak megfelelően
történik az elszámolás, dokumentálás, konyvelés.

II. n .év
pénzügyiszabá lyszerű ségi
ellenőri

kockázat típusa pénzügyi
módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
indokolt esetben tételes felulvizsgálat

napok:
nap

1főx3

Ellenőrzés

2018.év

napok:

1 fő x S nap

EGYtB FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

belső ellenőrzési

3.

2019. évi

belső e l le nőrzések

4.

Belső ellenőrzé si kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockáza~ler(lz~~szjtése

s

2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockjfa~i ténye zők meghatározása

Nyíregyháza, 2018 november 13.
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése

1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Sor·
TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenlirzött szervezeti egység
Ellenlirzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött időszak
(tárgya, célja, módszere)
-

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem
felulvizsgálata
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem

10/e.sz melléklet
a

) sz.határozathoz

./2018.(XIL

Ellenőrz és

Ellenlirzés típusa

ütemezése

kellő

vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és nem tettek eleget; érintett! iogok sérulnek, nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesulnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert
adatok védelme.

1.

működtetnek,

biztosított-e a személyes

11 n.év

szabályszerűségi

ellenőri

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas
2018. év és aktuális idliszak

szervezetre gyakorolt hatás. magas

Tárgy: Pénzkezelés el l enő rzése

-

feladat· és hatáskörök nem

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

megfelelően

keru ltek

megha tározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése;
Cél : annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem
szabályozott
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően gyakorlatban

2.

működnek,

vagy

előlegek

nem

kezelése

megfelelő

II. n.év

a
pénzügyi·

valamint a számviteli szabályoknak megfelelően

szabá lyszerű ségi

torténik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

ellenőri

kockázat típusa: pénzügyi
Ellenőrzés

2018.év

napok:

1 fő x 5 nap

módszere. dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
indokolt esetben tételes felulvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok:

1 fő x 3 nap

EGY~B FELADATOK
1.

2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

3.

2019. évi belső e llenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

belső e ll enőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzések

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelem zés elkészítése

s.

2019. évi belső ellenőrzések megá llapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2018 november 13.
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése

SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenéírzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött időszak

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR} való megfelelés szabályzatok
Szlovák Nemzetiségi ÖnkormánYiat

Ellenőrzés

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

nem

részletezettségűek;

felulvizsgálata

teljes

10/f.sz.melléklet
a ..... ./2018.(Xll. ...... ) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

körűek,

nyilvántartásokat

nem

kellő

nem

vagy

Ellenőrzés

típusa

ütemezése

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérulnek; nem
információ

védelem

biztosítása

érdekében

megfelelő

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

1.

szabályszerűségi

adatok védelme.
Ellenőrzés

11 n.év

érvényesülnek a GDPR alapelvek

ellenőri

módszere. dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa jogi, integritás

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószinűsége magas
2018. év és aktuális időszak

1

Tárgy: Pénzkezelés

ellenőrzése

feladat- és hatáskörök nem

megfelelően

kerultek

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; e l őlegek kezelése
nem
megfeleléS a
szabályozott vagy

II. n .év

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem
megfelelően

műkodnek,

kialakíto tták, a kulcskontrollok

megfelelően

gyakorlatban

pénzügyi-

valamint a számviteli szabályoknak megfelelően

szabályszerűségi

történik az elszámolás, dokumentálás, könyve lés.

ellenőri

kockázat típusa: pénzügyi

napok:
nap

1főx3

módszere. dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas
indokolt esetben tételes felülvizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
Ellenőrzés

2018.év

nap

szervezetre gyakorolt hatás magas

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2.

napok.

főxS

EGYEB FElADATOK
l.

2018. évben lefolytatott vizsgá latokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése
belső ellenőrzési

2.

2019. évi

3.

2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2019. évi

terv összeállítása, kockázatelemzések

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

bel ső ellenőrzések

Nyíregyháza, 2018. november 13.

megállapításainak

minősítése,

kockázati
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Települési Nemzetiségi Önkorm ányzat ok bel ső ell e n ő rzése

10/g.sz melléklet
a „„„/2018.{Xll„„„.) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrá n Nemzet iségi Önkormányzat
So r-

szám

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
Ell enő rzött

E ll enőrzésre

szervezeti egység

Ellenőrzött Id őszak

vonatkozó stratégia

Ukrán Nemzetiségi Önkoi:_má'!y~f"

Ellenőrz é s

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem
felulvizsgálata

típusa

kellő

vagy

hiányosan vezetik; tájékoztatási kotelezettségnek
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat , és nem tettek eleget; érintetti jogok séru lnek; nem
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesulnek a GDPR alapelvek
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

1.

11 n.év

szabályszerűségi

adatok védelme.

ellenőri

Ell en őrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat t1pusa: jogi, integritás
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége magas

2018. év és aktuális időszak

napok.

1 fő x S nap

szervezetre gyakorolt hatás: magas

feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerultek

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése

-

Ellenőrzés

ütemezése

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése
szabályozott
Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendJét nem
megfe l e lően kia lakították, a kulcskontrollok megfelelően gyakorlatban
műkodnek,

2.

valamint a számviteli szabályoknak

vagy

nem

megfelelő

11.n.év

a
pénzügyi-

megfelelően

szabályszerűs égi

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés.

ellenőri

kockázat típusa : pénzügyi
2018. év

lfő

mód szere : dokumentum alapú, mintavételes, bekovetkezés valószínűsége· magas

Ellenőrzé s

indokolt esetben tételes felulvizsgálat

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYEB FElADATOK
1.

2018. évben lefolytat ott vizsgálat o król szóló összefoglaló e ll enő rzési jelentés elkészítése

2.

2019. évi

3.

2019. évi belső elle nőrzések nyilvántartása, in tézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

be l ső e lle nő rzési

terv összeállít ása, kockázatelemzések

4.

Belső e ll e n őrzési

s.

2019. évi be lső e ll enőrzések megá llapításainak minősítése, k9C1<ijz11ti tény~Ök_ meghatározása

kézikönyv aktua lizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

~

Nyíregyháza, 2018. november 13
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2017

2

Jósa Andr's Müzeum

3

2

7

5

Leltdroz,s, selejtezés utóellen6rt~se

l

7

6.

Le1Uiroz6s, se'-jtez~s lebonyolrt's'nak felOlvlzsg"au1

2017

2

Váci Mlh'ty Kulturális Központ

4

2017

2

[RészséaOgyl Alapoll.itjsl l&•ZR•tós.1&

•

1

7

2017

2

Eszter"nc ~szaki óvoda

•

1

7

2017

2

Közintézményeket Működtet6 Központ (KÖZIM)

4

3

9

" ,3
12umettéklet

Intézményekné l végzett témavlzsg,latok, célellcn6rzések kock,zatelemzése

/20 18 (Xll .20.) u ~t•ro1:~tho1:

2019. é vi bels6 ellen6 riésl t e rvhez

Ellen6nHI téma

Sor·
sz'm

Ell. Tfpusa

loinyft6 szervi ellen6n6

Ellen6n6tt SIOfVOlet
d'tum

Sú tyszjm

(eltelt év)
1-10

~

a -

:l3

3

12

3

3

10

NYITÖT lnt~:r:~nyi Gazda.sjel Felad.ttait El!At6 Központ

3

3

9

12

4

2015

4

SzaWlyHtok felütv1zscálau

2016

3

11

nr1YI eszköz aniilitiU

2013

6

12.

5uWlyozotWa ellenoo•se

Nyireevh;zí Szocglis Gondozási Központ

3

3

2018

1

Gazduá1l Feladaitobt Ellátó Központ

3

1

5

2018

1

Jósa András MUzeum

3

1

5

2018

1

Mórkl ZsCmond Megyei és Vjrosl Könyvtár

3

1

5

2018

1

közlntézrMnyeket Működtet6 Központ (KÖZIM)

3

1

5

2018

1

V~d M ihjly Kultur.ili.s Központ

3

1

5

2018

1

[gémé&Oayl Alapellátási 1a11gatóság

3

1

5

2018

1

Ny(reavhilti <:antemus Kórus

4

1

6

2018

1

EszterUnc ~szaki ÓVOda

4

1

6

l

Gyermekek Há1a Déli óvoda

3

1

5

Tündé rkert Keleti óvoda

3

1

5

Búzaszem Nyu1ati óvoda

3

1

5

3

1

5

1

2

1

5

2018

- 22.
23.
24.
- 25.

2018

1

2018

1

NyíreaYházi Család- és GyermekjÓ~tl Alapellátási

2018

1

2018

1

...__

2018

1

Nyireev~zl Szoctális Gondoz.isi Központ

26.

2018

1

Nylre-evházl CMil.id és Gyermelt,tólétl Központ

27.

NYITÖT Intézményi Gazdas4i1f Feladatait Ell.itó Központ

3

1

2

4

1

6

1

EszterUnc tszakl óvoda

4

1

6

1

Gyermekek H.iza Déli óvoda

4

1

6

2018

1

Tündérkert Ke'8U Óvoda

4

1

6

2018

1

Búzaszem Nyugati Óvoda

4

1

6

2018

1

Közintéunényeket Müködtet6 Központ

4

1

6

2018

1

Nyfrqy~zl Clintemus Kórus

4

1

6

2018

1

Jósa Andr•s MUzeum

4

1

6

35.

2018

1

Móricz Zsi8mond Megyei és Városi Könyvtár

4

1

6

36.

2018

1

Vád M lh.ity Kultur.ilis Központ

4

1

6

2018

1

Nyiregy~zl Szociális Gondoz.isi Központ

4

1

6

2018

1

Nylregyházl Család - és Gyermekjóléti Közµont

4

1

6

2018

1

Nylregy~zl Gyermekjó~ti

4

1

6

2018

1

Gazdas.111 Feladatokat EIUtó Központ

4

1

6

1

2018
2018

30.

31.

---

32.
33

-

lntéz~ny

[gészségOgyl Alapellátá si l&azgatóság

2018

,___
28.
,___
29.
,___

34.

- 37
- 38.
- 39
- •o.

"'

5

Nylregyházl Szociális Gondozási Központ

2015

21.

1-3

NYITÖT

JoesuWtyban el6irt suWtyzatok rM&~t~nek vizsaálata

lr1tkeze~s és adatvédelmi sz1Wlyok felúlvlue.6lata

1·5

KocU11t1
pont

10

Munkaldl5 nyilvántartás és túlóra sza~lyozottsáaa

20.

érlnt6
v'9toús

4-23

9.

-

vonjs

3

8.

19.

Felel6sséare

1-5

NYITÖT lnté:r:~nyi GazduJaj Feladatait EllJitó Központ

.___
14.
,___
15.
,___
16.
,___
17.
.___
18.
,___

Siervez.etet

Ellen6rz6

min6sftm•

3

1-10

4

13.

~

(eltelt év)

2015

10

~

d'tum

JotsnWtyban el61rt szaWtyzatok me1~1~nek vízs&álata

7.

'2

Intézményi ellen6n6

A k~svetésl szervek vezet6inek és eazdasJiavezet6fnelt bels6 lco ntrollrendszer témakörében el61rt

tOYábbUpzésl kötelezettsé& tel)esltésének felOlvtzsgáiatll

Alape llát,sl Intézmény

(.

14

12 u IMtléU et

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellen6rzések kockbatelemzése
2019. évi bels6 ellen6rzésl tervhez

Ell. Tlpusa

Sor·

Ellen6rzésl t éma

lrányltó 110fVI etlen6n6
diltum

11ám

Sútyszám

(ettelt~I

~

:2
~

vonj s

érinti!
v;lltoz;ls

l·S

1·3

KocUutl
pont

l·S

4-23

1

5

2018

1

V'd Mihály Kulturalis Központ

3

1

5

2018

l

NyireiVh,zl Slodális Gondoz~bl Központ

3

1

5

10

Jó» Andr.ts MUzeum

5

1

16

10

Móricz Zs61mond Megyei ts Vjrosf köo'(Vtár

5

1

16

._

10

Köllntézményeket Mukildtet6 Központ (KÖZIM)

5

1

16

47
'--48

10

Váci Mihály Kulturális Központ

5

1

16

10

[céns1>11ü1Yi Abpellilt•sl 1&111atósí1

5

1

16

10

NyiregytMzl Clntemus Kórus

5

1

16

10

EszterlJnc ~szaki Óvoda

s

1

16

10

Gyermekek Háza Déli ÓVOda

5

1

16

10

Tündfrkert Ke'eti Óvochi

5

1

16

10

SUzaszem Nyugati óvoda

5

1

16

- 49
- 50

Adatvédelmi szabályoknak (GDPRI való meafelelés felülvizsgfüta

'--51
'-----52.
'-----53.
'------

1·10

Fetet6ssésre

3

44
'--45
'--46

i.

(eltett~>

Szervezetet

Ellen6rtés

minc5sft&e•

Móra Zsi&mond Meayel fs Vjrosf KönyvtJr

43

'2

Ellen6n:6tt szervezet

1

._
. 42
_ Közérdekű adatolt közzétételi kötelezettsq telje„tésének vozscábta

-;'

diltum

2018

41

1·10

Intézményi ellen6n6

./2018 (XU .20.) u tt.táro1• tt.c>1

Nylreavhízl Család- és Gyermekjóléti Alapellátási

54.
._

10

5

l

16

55.

._

10

NyíreevtUizl Sloci.ilis Goodoz;s1 Központ

5

1

16

56.

10

Nyíreavhilzl C..lild· és GyermekJ61éti Központ

5

1

16

57.

._

10

Jósa Andr~s Múzeum

s

l

16

58.

10

Mórkz Zsigmond Megyei fs Városi Könyvtár

5

1

16

10

E1észséauav1 AlapellátAsl •a•za•tósila

5

1

16

10

Gyermekek HAza Déli ÓVOd•

5

1

16

10

Tündérkert Keleti óvoda

s

1

16

10

Búzastem Nyugati ÓVOda

5

1

16

10

Nyfregytwzl CQljd. és Gyermekjóléti Központ

5

1

16

Nylregyh,zl Szociális Gondodsl Központ

5

1

16

10

Tilndérkert Keleti óvoda

s

1

16

10

Búzaszem Nyu1at1 óvoda

5

1

16

5

1

16

'--59.
'--60. A2. lnt•zr-Mnyben foelalkoztatott közalb lm1zonak m1nc5sitésl el~rásának felütviucílata, valamint
'--61. munkakör "•d~sok dokumentfüsilnak ellenclnése
'--62.
'--63.

-

64.

10

65.

lnt~zminy

1--

66.

)otszaWty jltal el6irt szakrMI szaWlyzatok és nyi~ntartások fetutvasc~lata

1--

67.

10

4

; \5
12

Intézményeknél végtett témavlzsgálatok, célellen6nések kockáutelemt~se
2019. évi bels6 ellen6nésl tervhez

Ell. Tlpusa

Ellen6rzésl téma

Sor·

lr;lnyító szervi ellen6nés

Ellen6rzntt s1erveztt

ditum

mim
Súlysz;lm

~
~

(eltelt év)
1·10

1-3

éfint6
változ;ls
1-5

Kockázati
pont
4-23

Gyermekjóléti Központ

3

2

~tkez6k nyilvántartásának, térítési dljak anahtlkáUNk felütvizscálata

2016

3

Ny1re1v~zi Szodális Gondozási Kö1pont

3

3

3

Kíkütdetések. mtéz~nyt 1ép)irmühisznábt szaWlyozon.s..1an1k, elsdmlá~Nk elten6n.ése

2016

3

tMTOT Intézményi ~zda~gl Feladatait Ell~tó Központ

3

3

9

4

Bentlok;lsos ellát» ellen6m!se

Nyfre1Yházi Szociális Gondozasi Kozpont

3

3

8

5

Feladatellátás szakmai felütvizsgálata, szolgáltatások biztosításának, szabályszenlsé1ének ellen6rz~.se.
Pálvázatok elszámol~Wnak felülv1zsdlata.

2017

2

Móricz Zsigmond Meavel és Városi Könyvtár

3

1

6

6.

Böksödei feladatft~ns.zirozas feh.iMz51ílat1

2017

2

3

8

7.

Hízl seg1t~gnyUjtís felOtvlzsgAlata .

2017

2

lnt"zrMnv
Nvlreevházi Szociális Gondozási Kc'5zpant

3

8

At Intézmény rendezvényeinek eUen6rzése
P'lvázat pén101yl elszámoláso

2018

1

Jósa AndrAs Múzeum

3
3

3

8.

1

5

2018

1

Móricz Zsigmond Mesvel és V.lrosi Könyvtár

3

1

5

nn.nígl adóktfdvezményre qos1t6 támogatb fe~auinak felulv1zsgálata

2018

1

Nytrqyhizi úntemus Kórus

1

4

2018
2018

1

1

5

1

Eszterlfoc &laki ÓVod•
Gyermekek H;lza DélJ óvoda

2
3

3

1

5

2018

1

Tündérkert Keleti óvod•

3

1

5

:a

11

2017

Specl;llls nevelésl lflénya (SNI-$) 1v<>rekekkel kapesolatos dokument;lcló ellen6rzése

a
12.
13
14.

Felod•tfln•nuiro1'shoz kapcsolódó tsénylósek és olsz.lmol.lsok ellenőrzése
(Gyermekek Átmeneti Otthon•,

1.

ÁI• bev•lllás. analitika, önellenőrzés felülvrzsg,loto
Béren klvüli juttatások, cafetérla

~

3

Házi segltslgnyújtás elszámolásalnok ellen6rzése

4

~telek <!s

1.

KOlts~gveté sl

~

beszámoló valódis.j(l:ának vizsgálata

KöltHgvetés tervezése, költségvetési rende~t

o;
:2

3.

Pénzmaradvány elszámolása, felhaszná lása

1
4.

BUzaszem Nyugati óvoda

3

1

s

Nyiresvhózl C..~d ·és Gyermekjóléti Alapel~thJ
IntézIM ny

3

1

s

5

1

16

10

Rendez6 méraea • Uj államhAztarUs.1sumvitel1vak.or~ti megvalósulJsának v1151álata

Nylregyházi C..lád és Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

10

Eszter~nc ~szaki Óvoda

s

1

16

10

Váci Mihály Kultur,lls Központ

5

1

16

2015

4

EszterUnc Úuiki óvoda

3

1

8

2015

4

(CémégOgyl Alapellátási Igazgatóság

2

1

2015

4

BU1as1em NvuHti Óvoda

2

1

7
7

2016

3

kiadisok tel,eslt6slnek ellenllrzése

1l

2

1
1

vizscílata

2.

9

2018

A 1azdu~gi események elstímoU111, dokumentílás.1, az operattv 1a1dálkodas1 josk6r6k gyakorláWnak

Gép)írmO Ozemeltetés.sel kapcsolatos elsdmo~sok ellen6nése

8

2018

(C..~ok Átmeneti Otthona)

15.

2

Nv1recvh'zi C..l;ld és Gyermek)Ólétl AlopellátásJ

Feladatfinan.szlrozíshoz kapc.sokktó 'cénv\ések és elszámolások ellen6nése

~

~

1-5

Stervezetet

5

10

"

1·10

von•s

2014

i''2

'2

(eltelt év)

Felel6sséare

Tiirgyf eszköz analitika

9

.!!

ditum

Ellen6nés
min6sltése'

1

"K

j

Intézményi ellen6nés

umt4~J.i

/2011 (Xll.20.) u. hlitaroa1M1

2018

1

Nylre1yhí1i SzocJílls Gondozísi KOzpont

3

3

9

Vkt Mlhálv Kulturíh.s központ

3

1

5

2011

8

Móricz Zsigmond Meeyei és. Varos! Kónyvtár

3

1

12

2011

8

Esllerlánc tszakl óvodai ( Gondnok~1I

3

1

12

2013

6

Eszterlínc tuaki óvoda (Gondnokdc)

1

1

8

2013

6

Váci M1háty Kulturális Központ

2

1

9

2013

6

Nylreavházi Cantemus Kórus

2

1

9

2013

6

Jósa Andris Muzeum

2

2

10

2015

4

Móra Z.si&mood Me1Yel és Városi Könyvtár

4

1

10

1

t..v
12 . K~....~

lnté iményeknél végiett témavizsgála to k, céle llenllr:zések kockáiatelemiése
2019. évi belsll elle nllriésl tervhei

Ell. Tlpusa

Ellen6núi témo

Sorsiám

lr, nyltó siervt ellen6nú
d•t um

Sútymm

-

1
2.

A1. lntézrm:ny ~nzügyi, gazdiilkodásf tevékeny~gének rendszerJelleatl vlszgálata

3.
4

(eltelt évi

Intézményi ellen6nú
dótum

1·10

(eltelt évi
1-10

1-3

~nt6

vóltor•s
1· 5

KocUuti
pont
4-23
10

2013

6

V"ci Míháfy Kulturális Központ

2

1

9

2013

6

E1észségügyi Alt1pell4itásl lgazgatósja;

3

1

10

Jósa András MUzeum

2

2

9

2

1

9

2

10

...

6

~

6

RendszereUen6rzés utóvtzsg;t.ta

2015

6

Középfotl;ú Kózneve"si lntézlMnyeket Mükódtet6

Központ (KÖZIMI

~

Nyomonkövetésl (monitorlngl rendszer értékelése

1-5

S1et'ft1:etet

1

5

7.

vonjs

3

2015

.:!

Felel6sségre

Mórtcz Zscmond Me1Ye1 és Városi KönyvUr

2014

~
l!

Ellen6nú
min6s!t~•

6

tntézrMnyj 1•zd~lkodás ellen6rzése

•

Ellen6n&tt 11ervuet

./2011 (XH 10.) u . ~tiroathol:

2013

s

.J!

•

Jósa András MUzeum

2

2018

1

Közintézményeket MUk6dtet6 Központ (KÖZIM)

3

1

2018

1

Egészségügyi Alapellit>si lgazgató„g

3

1

s
s

2018
2018

1

Eszterlánc !szaki óvoda

3

1

Nylregy~zi Szoc~hs

3

1
1

5
5

1

2

3

3

8

Gondozási Központ

2018

1

Nylregyh.lzi C.."d és Gyermekjók!tl Központ

Kontrofüend~er müködé~nek V1ZSl~bta

2017

2

Nytr~ill Cu~

9.

Kontrollrendszer múködé~nek v1zsc~laU1

2017

2

Nvfreahi11 Cn!Ad· ff Gyermekj6UtJ Központ

3

3

8

10

Kontrollrendszer működésének vlzsg~liti

2017

2

Nyfrséa;1 TObbcélú Kalksfal 1'rsulis lntftmfny1 Gtltd•dlj
Fel1d1t1it Ellitó 1(6znont jGAfElt'\

5

3

10

8

-=~~.

ff G~k,6Ut1 Al•~llitjsf lntftMbiy

0

~ '2

l; .J!
~w

.·

~0

0

0

.; !:
~

...

n~.J!
~..,

§

::;

!

• Abtloln

"ii

„ ewtt»n. •rrnk°'

0

H

etmutt 10

"''*'

m4t; nem k«Olt SOf otv•n t•pusu el~W• u etlen6r·r ts mirdsltése 5-6s Mao

6

(., 17
Polgármesteri Hivatal / Önkormányzat/ gazdasági társaságok tém avizsgálatainak, célellenőrzéseinek kockázatelemzése

13. sz. melléklet

2019. évi belső ellenőrzési tervhez

Ellen6rzési téma

Ell.
SorTípusa szám

d átum

Súlyszám

....

"'"'
e:
"'
N

"O

~

"'

"'

VJ

1-5

1-3

1-5

4-23

1

s

1

2

2.

2018

1

Polgármesteri Hivatal: Jegyzői Kabinet

1.

2018

1

Búzaszem Nyugati óvoda

3

1

2.
,_

2018

1

Nyíregyházi Cantemus Kórus

3

1

3.

2018

1

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

3

1

- s.

2018

1

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3

1

2018

1

Eszterlánc Északi Óvoda

3

1

6.

2018

1

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

3

1

2018

1

Gyermekek Háza Déli Óvoda

3

1

2018

1

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

3

1

9.

--

2018

1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

3

1

10.

2018

1

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

3

1

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2018

1

Közintézményeket Működtető Központ

3

1

5

, 12.
_

2018

1

Jósa András Múzeum

3

1

13.

2018

1

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

3

1

14.

2018

1

Tündérkert Keleti Óvoda

3

1

15.

2018

1

Váci Mihály Kulturális Központ

3

1

16.

2018

1

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

3

1

2018

1

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

3

1

2018

1

Váci Mihály Kulturális Központ

3

1

Sóstó-Gyógyfürdők

3

1
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1

2

-

4.

7.
8.

-

ABPE továbbképzés teljesítésének felülvizsgálata

11.
.D
,_
""
N

Kockázati
pont

Polgármesteri Hivatal: Építésügyi Osztály

-

~

Szervezetet
érlnt6
változás

1

-

"''"'

1-10

mi nősítése•

Fele16sségre
vonás

Ellen6rzés

2018

-

'41

Elle n6rzött szervezet

1.

, _ Kontrollrendszer működésének értékelése

0:::

.,.,

(eltelt év)

a ..... „/2018. (Xll.20.) sz. határozathoz

-

17.

Közérdekű

adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek telj. vizsgá lata

18.
19.

Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata

2018

1

20.

Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata

2018

1

Zrt.

3

1

t
Polgármesteri Hivatal / Önkormányzat/ gazdasági társaságok t émavizsgálatainak, c é lellen őrzéseinek kockázatelemzése
2019. évi belső ellenőrzési tervhez

Ell.

Sor-

Ellenőrzési téma

dátum

(eltelt év)

Ellen6rzött szervezet

13. sz. melléklet
a „ „ .. ./2018. (Xll.20.) sz. határozathoz

mi nős ítése•

Felelllsségre
vonás

Szervezetet
érintll
változás

1-5

1-3

1-5

4-23

1

2

1

5

Ellenllrzés

Típusa szám

1-10

Súlyszám
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N

~

a.

...
N

pon t

Európai Uniós forrásból megvalósuló pro1ektek ellenc5rzése

2018

1

Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Kabinet, Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra (6 projekt vizsgálata)

2.

Városi nagyrendezvények ellenőrzése

2018

1

Polgármesteri Hivatal: Kulturális Osztály

3.

Egyéb sporttámogatások finanszírozásának ellenc5rzése

2018

1

Polgármesteri Kabinet

1

2

4.

ÁSZ ellenc5rzés javaslataira hozott intézkedés végrehajtása

2018

1

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

1

2

1.

Önkormányzati vagyon hasznosításának teljesítmény szemléletű
értékelése

2018

1

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

1

5
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• Abban az esetben, amikor az elmult 10 evben még nem kerult sor olyan típusú ellen6riésre az ellen6rzes m1n6sitese 5-ös értékO
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Közgyűléshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari
Kft. között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési
keretmegállapodás jóváhagyására

.„ ••~„„.„ ••••••••••••••••• „ ••

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester
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I

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

)
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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'

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

o
o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. (4400. Nyíregyháza, Tünde u.11.) (továbbiakban:
Fejlesztő) kérelemmel fordult a Főépítészi Osztályhoz, melyben kérte a szabályozási terv
módosítását, hogy a jelenlegi telephelyétől, Tünde utcától délre lévő ingatlanok kertvárosias
lakózóna (Lke) övezetből egyéb ipari gazdasági (Ge) övezetbe kerüljenek átsorolásra.
A cégcsoport hosszú távú céljai között szerepel a Magyarországi leányvállalat tevékenységeinek
bővítése. Fejlesztési elképzelései, jövőbeli beruházásai a módosítással egyszerűbben, átfogóbban
valósulhatna meg.
Tájékoztatom Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosítással érintett ingatlanokat a Fejlesztő
megvásárolta és jövőbeli célja, hogy a meglévő telephelyeit a módosítást követően egy övezeti
zónába eső területeivel összevonja .
A rendezési terv módosítása szakmailag támogatható. Tömbszerűen kerül módosításra az
övezeti besorolás, kertvárosias lakóövezetből egyéb ipari gazdasági övezetbe.Az övezeti határ
dél felé történő eltolása során a 10 m-es telken belüli kötelező zöldsáv is követni fogja az övezeti
határt a gazdasági és lakó zóna határán.
A fenti fejlesztés érdekében a felek egy iparfejlesztési és településrendezési együttműködési
keretmegállapodást kötnek egymással, melyben keret jelleggel rögzítik a Fejlesztő és az
Önkormányzat által vállalt kötelezettségeit. A Fejlesztő vállalja a szabályozási tervmódosítás
költségének finanszírozását, a telephelytől délre lévő útkapcsolat kialakítását, a Gömb utca
önkormányzati útfejlesztését ingatlanátadással és a város életében mint fontos gazdasági erőt
képviselő piaci szereplő, folyamatos anyagi támogatást nyújt a város kulturális, egészségügyi,
sport ágazata ihoz.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
közötti iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodást
(határozat 1. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.

fejlesztő

Nyíregyháza, 2018. december 12.

l/(l
/

Veres István
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1. melléklet a FŐÉP/1624-9/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
„„„ .• /2018.{

Xll.20.} számú

határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
(1.melléklet) jóváhagyta.
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Iparfejlesztési és
Településrendezési együttműködési keretmegállapodás (1. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi

főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.
Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3./ HÜBNER-H Kft. (4400. Nyíregyháza, Tünde u. 11.)

(Y_)
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1. melléklet a ..... ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

Iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám: OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.
[4400.Nyíregyháza,Tünde
u.11.,
Cégjegyzékszám:15-09-065758,
Adószám:12256600-2-15,
Bankszámlaszám:16300000-04000881-00000001, képviseletében: lngo Heerdt ügyvezető igazgató és
Dobi József igazgatásvezető, (a továbbiakban: Fejlesztő)]

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.
1.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keret jelleggel szabályozza a felek között a városfejlesztés
tekintetében megvalósítani tervezett együttműködésüket. A megállapodás keret jellegéből
adódóan a különböző városfejlesztési témák megvalósításának módját, a megvalósításban
résztvevő feleket (témáktól függően HÜBNER-H Kft., az Önkormányzat vagy az Önkormányzat
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek) a megvalósításból eredő jogokat és kötelezettségeket
illetve feladatokat a Felek külön írásba foglalt részletes megállapodásban rögzítik. A HÜBNER-H Kft.
a Tünde utcai telephelyén további ipari jellegű munkahelyteremtő gyártócsarnokot kíván saját
beruházás keretében megvalósítani. Fejlesztő hasonlóan Nyíregyháza megyei Jogú Város
közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci
szereplőhöz hozzá járul és hozzá kíván járulni egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez mérten.
Fejlesztő elsődleges célja, hogy a HÜBNER-H Kft. fenntartható fejlesztési stratégiájának keretein
belül összeegyeztesse a cég további gazdasági fejlődését Nyíregyháza város lakossága, a környező
városrészek lakói és a cég saját dolgozóinak egészséges, tiszta és környezetbarát lakó- és
munkakörnyezetre, és rendezett, biztonságos közlekedési és parkolási lehetőségekre vonatkozó
igényeivel.
Fejlesztő több mint 20 éves nyíregyházi működése során folyamatosan hozzájárult a helyi
kulturális, sport, és egészségügyi intézmények és egyesületek fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításához, illetve a HÜBNER-H Kft. közvetlen környezetének és úthálózatának jobbá
tételéhez:
2018. év májusában a 2017 évi a HÜBNER-H Kft. társasági adója 80%-áról tett felajánlást a
Nyíregyházi Élsport Egyesületnek, röplabda utánpótlás támogatására 28.158.000 Ft összegben,
valamint a Szabolcsi Jégsport Egyesület részére Jégcsarnok Fejlesztésre 13.600.000 Ft
összegben .
2018 év január hónapban a HÜBNER-H Kft. térítésmentesen átadott közel 750 m 2 területet a
Tünde utcára tervezett vegyes használatú gyalogos- és kerékpárút kialakításához.
2018 évben a Stadion területén található meglévő Hübner strandröplabda pálya mellett
kialakításra került a Hübner Beach Volleyball Centrum a Continental Aréna területén 2 db
strandröplabda pályával. Ennek költsége közel 9.250.000 Ft volt.
Y<..VW,>;YIAU.•HAlA.iU•
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A város szívében, a HÜBNER-H Kft szervezésében, minden évben megrendezésre kerül a Beach
Volleyball in the City nevű amatőr strandröplabda verseny, ahová az ország több pontjáról
érkeznek csapatok. Ezen rendezvény keretén belül tartják meg az Országos Strandröplabda
Bajnokság Döntőjét.
A HÜBNER-H Kft. minden évben támogatja a Jósa András Kórházat. 2018 évben 2.500.000 Ft
összeget ajánlott fel a Traumatológiai Osztály részére, egy fontos műtéti műszer
megvásárlására .
A HÜBNER-H Kft. folyamatosan támogat több kisebb alapítványt, iskolát, óvodát, a Vörös
Keresztet, a Tűzoltószövetséget, városi rendezvényeket, mint a Múzeumok éjszakája, a
Városbál vagy a Kállay Gyűjtemény .
2.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/11 hrsz.-ú kivett saját használatú út
megnevezésű 3934 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

3.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/14 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevezésű 8122 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

4.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/15 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű 4175 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.

5. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/16 hrsz.-ú kivett magánút megnevezésű
890 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi .
6.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8659/17 hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű
5044 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi

7.

Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy a 2-

6. pontok szerinti ingatlanok jelenleg kertvárosias lakózónába, a jelenlegi telephelyeit képező többi
ingatlan viszont egyéb ipari gazdasági zónába tartozik, amely állapot jelenleg nem teszi lehetővé a
tervezett fejlesztési elképzeléseik megvalósítását.
8.

Jelen szerződés célja, hogy az 2-6.pont szerinti ingatlanok a jelenlegi kertvárosias lakózóna övezeti
besorolása Egyéb ipari gazdasági zónába (Ge) kerüljön, az övezeti határ módosításával. Ennek
céljából a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

9.

Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási
Tervének módosítása, melynek tárgya az 2-6. pontok szerinti ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása. A módosítási eljárás megindítását Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságának •..........................számú határozatával fogadta el.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

10. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján a 9.
pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 9. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az
elkészült Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztők
feladata és költsége - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a
módosításró l való döntés.
W\\ W.NYlllE'-YHAZA,HU
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12. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő a telephelye parkolásának egy ré szét a Tünde utcai közterületen
valósítja meg, fejlesztési célja között szerepel további parkolók kialakítása . Felek megállapodnak
abban, hogy külön megállapodá s keretében rögzítik a terület biztosításának valamint a
közterületen megvalósuló felépítmények megvalósításának, átadásának kérdését.
Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

13. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. január 15. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 800.000,-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint +
ÁFA összeg.
14. Amennyiben a Fejlesztő a 11. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 9. és 10. pontban
vállalt kötelezettsége .
15. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő vállalta a tervezett fejlesztés kapcsán, hogy elkészítteti a telepítési
tanulmánytervet, mely tanulmánytervet az Önkormányzat részére átadott.
16. Fejlesztő vállalja, hogy a 8659/12 és 8659/13 hrsz-ú ingatlantulajdonosokkal felvállalja az
egyeztetéseket a rendezési terv módosításának tárgyában, az ingatlantulajdonosoktól a
hozzájáruló nyilatkozatokat beszerzi. További módosítás lehetősége esetén, telephelybővítés
érdekében, külön megállapodást kötnek a felek.
17. Felek megállapítják, hogy az övezeti határ módosításával a 8659/11 hrsz-ú másodrendű út
megszűnik, így a Hegedű utca zsákutcaként jelenne meg. A zsákutca működése érdekében
végforduló kiépítését és a 26606 hrsz-ú ingatlanon vegyes forgalmú út kiépítését vállalja
2022.december 31. napjáig a Fejlesztő, melyről a felek szükség szerint külön megállapodást
kötnek.
18. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
19. Fejlesztő vállalja, hogy a Nyíregyháza, Gömb utca útfejlesztése érdekében a Fejlesztő saját
tulajdonát képező útrészeket a 8660/9 és 8660/11 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen átadja az
Önkormányzat részére, mely átadás külön megállapodás keretében történik. Amennyiben a
fejlesztés során szükségessé válik további területi igény (Tünde utca menti parkolók területi igénye,
kerékpárút területi igénye} akkor a felek külön megállapodást kötnek.
IV. Vegyes rendelkezések

20. Felek megállapítják, hogy a 2-7 . pontok szerinti területen tervezett fejlesztések esetleges többlet
közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése, a
tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése során
eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat felé
semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az
Önkormányzat Szabályozási Tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
21. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a
véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen szerződést ismételten
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kötelező előírásaira - megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést

kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően
fogadták el.
22. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
23. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése ...... ..... „ .. ... számú határozatával jóváhagyta.
24. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás megnevezése (típusa),
tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás nettó értéke és a szerződés
időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
25 . Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói,
hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
26. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
27. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve
különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják
rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor
alávetik magukat.
28. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Ellenjegyzem:
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YÍREGYHÁZA

HÜBNER-H Gumi-és Műanyagipari Kft.
képviseletében: lngo Heerdt ügyvezető igazgató
Dobi József igazgatásvezető
Fejlesztő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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2. melléklet a FŐÉP/1624-9/2 0 18.sz. e lőterj esztés h ez

TERVEZETT PARKOLÓ
TERULET 3880 m2
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VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

~.

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s50; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

FŐÉP/14 70-61/2018.
Kukucska Zsolt

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűléshez
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület módosítása
tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása
állami főépítészi eljárás szerint)
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Dr. Kovács Ferenc

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etika i Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott
hatáskörében döntött a város 117/2005. {V.4.) sz. közgyűlési határozattal megállapított
településszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. {Vl.12.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének S területen egyszerűsített
eljárás szerinti módosítása, 2 területen tárgyalásos eljárás szerinti módosítása és 2 területen
állami főépítészi eljárás szerinti módosítása mellett. A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm . rendelet) alapján a módosítás fajtájától függően más-más eljárási szabályok
szerint folytathatóak le.
1. S terület módosítása - egyszerűsített eljárás (Lásd 4.- 5. sz. melléklet!)
Azon rendezési tervi módosításaink esetében, amikor a településszerkezetet meghatározó
műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület
kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, a
Korm. rendelet 32.§ {4) bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített
eljárás szabályai szerint lefolytatható. 2018. év szeptemberében megkerestük a jogszabályban
meghatározott Államigazgatási Szerveket előzetes véleményezés céljából 7 területre
vonatkozóan FŐÉP/1470/2018. ügyiratszámon. A beérkezett észrevételeket továbbtervezésnél
figyelembe vettük. Az előzetes tájékoztatási szakasz végén volt olyan terület, ahol a módosítás
halasztásra került, volt 2 olyan terület, ahol - kiemelt beruházássá válás okán - tárgyalásos
eljárásban folytattuk.
2018. szeptemberének végén FŐÉP/1506/2018 . ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban indult
az 1 terület módosítási eljárása, melyhez az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került.
Mivel az említett módosítások egyszerűsített eljárásban azonos szakaszba léptek, a
FŐÉP/1506/2018 . ügyiratszámú módosítás a FŐÉP/1470/2018. ügyiratszám részeként E.S.
sorszámon folytatódott tovább.
Véleményezés céljából a most már S területre módosult dokumentációval a Korm. rendelet 41. §
szerint 2018. októberében megkerestük az érintett államigazgatási szerveket. Az eljárás során
beérkezett vélemények kiértékelése megtörtént. A Korm. rendelet 29.§-a és 29/A.§-a, valamint a
Nyíregyháza MJV partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (11.24.) önkormányzati
rendelete alapján a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében 2018. 10. 25.-én lakossági
fórumot tartottunk és ezután partnerségi egyeztetést hajtottunk végre. A fórumon és a
partnerségi egyeztetés során nem fogalmazódott meg ellenvélemény. A Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében a 145/2018 (Xl. 27.) sz. határozatában
elfogadta a beérkezett állam igazgatási és partnerségi vélemények kiértékelését.
A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat szükségességéről a
jogszabályban meghatározott szervektől a véleményeket, észrevételeket megkértük FŐÉP/14704/2018 és FŐÉP/1506-4/2018 ügyiratszámon. A megkérdezett szakigazgatási szervek nem
tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészíttetését. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a beérkezett vélemények, észrevételek
ismeretében 144/2018 (Xl. 27.) sz. és 147/2018 (Xl. 27.) sz. határozatában nem tartotta
szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészíttetését. A beérkezett észrevételeket
továbbtervezésnél figyelembe vettük. Az Állami Főépítész záró szakmai véleményét megkértük.
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2. 2 terület módosítása - tárgyalásos el járás (Lásd 6.- 7. sz. melléklet!)

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a a 2017. január 26-i Közgyűlési ülésén fogadta el az 5/2017.
(1.26.) sz. határozatával és 2018. októberében módosította 169/2018. (X. 18.) sz. határozatával a
Korm. rendelet 32. § (6) c) pontja alapján az önkormányzat által kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítható területeket, köztük a jelen szabályozási tervi módosításainkat. Ezeken a
területeken gazdasági és kulturális fejlesztését t esz lehetővé a város, melyhez a rendezési terv
módosítása vált szükségessé. A módosító eljárás előzetes tájékoztatási szakasza az 1. pont alatt
említett 2018. szeptemberében FŐÉP/1470/2018. ügyiratszámon indu lt egyszerűsített eljárásos
7 terület volt. A 169/2018. (X. 18.) sz. önko rmányzati határozattal a képviselő- testület
döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek lett ek, így a módosításuk
tárgyalásos eljárás szerint történik a továbbiakban FŐÉP/1624/2018 ügyiratszámon.
2018. 10. 25.-én lakossági fórumot tartottunk és ezután partnerségi egyeztetést hajtottunk
végre. A fórumon és a partnerségi egyeztetés során nem fogalmazódott meg ellenvélemény. A
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság át ruházott hatáskörében a 146/2018 (Xl. 27 .} sz.
hat ározatában elfogadta a beérkezett államigazgatási és partnerségi vélemények kiértékelését.
A záró szakmai vélemény megadásához az Állami Főépítész 2018. december 18-ra egyeztető
t árgyalást kezdeményezett.
3. 2 terület módosítása - állami főé pítészi eljárás (Lásd 8.- 9. sz. melléklet!)

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kérelmére a a Nyugati elkerülő út tervezett
Nyírszőlősi úti befejező szakaszának nyomvonal módosítása vált szükségessé, a módosítás
szakmailag támogatható volt, az eljárást lefolytattuk 2018. jú niusában. A Közgyűlés a 131/2018.
(Vl.21.) számú határozatában és a 18/2018. (Vl.22.) önkormányzati rendeletében döntött a
módosítások jóváhagyásáról. Rajzi feldolgozásból adódó hiba folytán a 0386/33 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül vitt másodrendű közlekedési út törlésre került. Ezáltal a 0386/30 és
0386/124 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetetlenné vá ltak. Időközben a 0386/33 hrsz.-ú ingatlan a
módosítás előtti állapotnak megfelelően megosztásra került. A szervizút visszaállítása szükséges
állami főépítészi eljárásban .
Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű j ogszabá lyok alapján a HÉSZ egyes előírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.
A Korm . rendelet 32.§ (6a) bekezdése alapján a rendezési terv módosítása az állami főépítészi
eljárás szabályai szerint lefolytatható volt. A Főépítészi Osztály a rendezési terv módosítását
FÖÉP/1577/2018. ügyiratszámon kezdte meg 2018 novemberében. 2018. decemberében
partnerségi egyeztetést hajtottunk végre, majd az Állami Főépítész záró szakmai véleményét
megkértük.
Az 1. és 2. pontban ismertetett eljárásokban szereplő egyes módosítások szükségessé tették a
településszerkezeti terv módosítását. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szöveges része az állami
főépítészi eljárásban módosul. A szabályozási tervlapok a módosítási területre vonatkozóan
változnak, ezeket a rajzi munkarészeket az e l őterjesztéshez mellékeljük. A különböző fejezetek
csak a módosuló rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást követően
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kerülnek dokumentálásra. Tájékoztató céllal mellékeljük továbbá a rendezési terv módosításához
készült alátámasztó munkarészeket is.
A településszerkezeti terv módosítása határozattal jóváhagyandó, a HÉSZ és a szabályozási
tervlapok változásai rendelettel jóváhagyandó munkarészek. (Lásd 1.-3. sz. melléklet!)
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Korm. rendelet 43.§-a alapján a településrendezési eszközök
egyszerűsített eljárás esetén az elfogadástól számított 15. napon lépnek hatályba, a tárgyalásos
eljárás esetén és állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon lépnek hatályba.
Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdése
alapján és a KGY rendeletben elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat alapján a mellékelt
határozat tervezet és rendelet tervezet jóváhagyásával döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 10.

Tisztelettel:

//
... f... ...........................
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Veres István
városi főépítész
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1. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.... ./2018. (Xll.20.) számú
ha tá r ozata

Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyásáról

A

közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
- a 188/2018. (Xl.29.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), a 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.) számú határozattal, a
180/2016 (Vl.30.) számú határozattal, a 2/2015. (1.29.) számú határozattal, a 42/2014. (111.20.)
számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) számú
határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.) számú határozattal, a
143/2012. (V.31.) számú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) számú határozattal, a 213/2011.
(Xl.24.) számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) számú határozattal, a 28/2011. (11.10) számú
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) számú határozattal, 2522/2009. (Xl.23} sz. határozattal, 110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2} sz. határozattal,
77/2008. (111.31) számú határozattal, 76/2008. (111.31) számú határozattal, 122/2007. (Vl.11} sz.
határozattal, 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz.
településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által készített
FŐÉP/1470/2018. és FŐÉP/1624/2018. törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási
területére elfogadott településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti
terv szerint - az 5 terület és a 2 terület vonatkozásában - j óváhagyja.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről

értesülnek:
l.} a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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2. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÓ AZ. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(S terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület módosítása tárgyalásos eljárás szerint valamint
2 terület módosítása állami főépítészi eljárás szerint)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:
A
követően
Önkormányzatra
módosításokat
megteremth e tő a szabá lyozási terv és
gyakorolt hatása nincs
a valós területfe lhaszná lások közötti
összhang. A módosításokat követően
a
t ulajdonosok
elvégezhetik
a
tervezett fejleszt éseket.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:

Környezeti, egészségügyi
következmények:
Nincs

Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
Nincs

Egyéb hatás:
Tisztázhatóak egyes építési anomáliák

a módosítás során a kia lakult állapot és a va lós tervezett fe lhasználás összhangba
kerül.
A városfejlesztési elképzelések nem teljesíthetőek.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Rendelkezésre áll.
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1

Szervezeti:
Adott.

1

Tárgyi:
Adott

1

Pénzügyi:
Adott.

3. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

RENDELET - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ .. ./„„. („„„) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról

(S terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület módosítása
tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása
állami főépítészi eljárás szerint)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelmér61 szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelmér61 szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökr61, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekr61 szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában és 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze

a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága,
valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. S.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 36.§ (2) f) 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„3. A Vt 21536Zje/ű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások:
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség: 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6, 5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51 -8, 0 m építménymagasság között legfeljebb 3."

2.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását az egyszerűsített eljárás
szerinti S területre vonatkozóan jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

3.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
4.§ Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását az állami főépítészi
eljárás szerinti 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 3. melléklete szerint jóváhagyja.

S. §.(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését

követő

napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően
induló ügyekben alkalmazni kell.

(2) A 2.§ 2018. január 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit
a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(3) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018. december

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása

Általános indokolás

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásfejlesztés, önkormányzati beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvényesülnek.
Részletes indokolás

1. §-hoz
A módosítás a Helyi Építési Szabályzat szöveges részét érinti annak érdekében, hogy olyan
technikai hiba folytán törölt sajátos építési övezeti kód előírásai visszakerüljenek a szabályzatba,
melyek megtartása továbbra is szükséges adott övezetek építési előírásaihoz .
2. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 1. mellékletében szereplő S részterületen az egyszerűsített eljárás módosítási szabályai
szerint.
3. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 2. mellékletében szereplő 2 részterületen a tárgyalásos eljárás módosítási szabályai
szerint.
4 . §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 3. mellékletében szereplő 2 részterületen az állami főépítészi eljárás módosítási
szabályai szerint.
5. §-hoz
A rendelet kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl.8.) Korm. rendelet 43.§-a
alapján léptethető hatályba.
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NYÍREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../ 2018. ( ...... )önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

utca- Rozsnyai utcaDiák utca- Vásárosnaményi út
által határol t tömb

A12157 hrsz.-ú csatorna új telekhatárra
helyezése a vízgazdálkodási terület
nyomvona lának módosításával Oros
városrészben 3-3 m-es parti kezelősáv
biztosításával.

Fő

E.1.

115/ 2018. (IX.4.)

F7-1

Jóváhagyott SZT nKészült az állami alapadatok felhasználásáva l"

7

Sorsz.

E.2.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G7

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út
- 02359 hrsz.-ú út által határolt
tömb

Beépítési százalék növelése 15%-ról
40%-ra a fejlesztési elképzelések
megvalósításához a Hulladékkezelő
telepen.
Kh 711926 ~ Kh 711956

115/2018. (IX.4.)

Jóváha

ott SZT

11

Készült az állami alapadatok felhasználásával"

...

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Módosítás tárgya

Tervezési terület

3680 hrsz.-ú vasúti terület-

E.3.

A
8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
Kállói út- Lujza utcaingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
Tünde utca- Kéményseprő utca zónába történő visszasorolása .

GS-2

115/2018. (IX.4.)

által hat árolt terület

Vk-7 Ge

Jóváhagyott SZT
„ Készült az ól/ami alapadatak felhasznólósával"
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8522144

Sorsz.

E.4 .

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G6-3

A Margaretta utcaBóbita utca- Alma utca
által határolt tömb

A 9732/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
építménymagasság
módosítása :
növelése 16 m-re
Vt412454 -7 Vt412457

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhosználásávol"

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya
Övezeti határ módosítása a 16524/ 12
ingatlan
teleka lakításának
hrsz.-ú
érdekében Nyíregyháza
Ny írszőlős
városrészében a Csobolyó utcán

Boglárka utca- Csobolyó utca-

E.S.

132/2018. (X. 16.)

84-3

Egres köz- Szegély utca
által határolt tömb

Lke 413443

-7 Lke400043

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... ./2018. (...... )önkormányzati
rendeletének 2. melléklete

Sorsz.

T.1.

Módosítás
megind ításáról
szóló határozat
száma

115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G5-1, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15 hrsz.ú ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
zónába történő átsorolása a fejlesztési
megvalósításához.
elképzelések
Lke-? Ge

Jóváhagyott SZT
nKészült az állami alapadatok felhasználásával"

53
„„

í
Ge

711966

Sorsz.

T.2.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

123/2018. (IX.25.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

F4-2, FS-1

Víz utca- Rákóczi utcaMártírok tere- Síp utcaBethlen Gábor utca által
határolt tömb

Hittudományi
Főiskola
fejlesztési
elképzelések
megvalósíthatósága
érdekében
övezeti
határvonal
módosítás az 5399 hrsz.-ú ingatlanon

Vt 215355 ~ Vt 112060

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

53t

1Z069·
2
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2018. {...... )önkormányzati
rendeletének 3. melléklete

Sorsz.

Á.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

132/2018. (X.16.)

Szelvényszám

84-1, 84-3

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Simai (IX.}-főfolyás -0387 /1

A Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszőlősi
úti befejező szakaszánál a 0386/33 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül vitt másodrendű
közlekedési út visszaállítása szükséges a
környező telkek megközelítéséhez.

csatorna - 0387/3 csatorna 0386/17 hrsz.-út - Izabella utca Nyírszőlősi út- Dolmány utca

0386/165

Má
OJBG/ 16.J

„
r

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Á.2.

19/2018. (11.20.)

-

Nyíregyháza közigazgatási területe

A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja
visszaállításra kerül technikai hibából
eredő törlés után.

Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017 .(X.27 .} önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabá lyok alapján a HÉSZ egyes előírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után . A 30/2017.(X.27.} önkormányzati rende lettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaá llítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.
A HÉSZ 36 .§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül :
„3. A Vt 21536Z jelű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség: 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."
Lásd a R E N D E LE T 1.§-át!

4. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

Településrendezési eszközeinek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.} Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

S TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Települé s ren d ezési eszközeine k módos í tása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

S TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
HATÁROZATIAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

~

'\

Veres István
vezetö telep ü lés re n dező
TT-15-0125/2011
Tervező

tervező

munkatárs:
1 ,

I

i. "2

'r

Kukucs ka Zsolt
okl. építőmé rnök

Hal mi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

Ügyiratszám: FŐ~P/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth t ér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása – 2018.
4 eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz - Egyszerűsített

MÓDOSÍTÁS HELYE

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

648

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.... ./2018. (... ) számú
határozata

Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyására

A közgyűlés
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
- a 188/2018. (Xl.29.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), a 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. {111.30.), a 345/2016.{Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.) számú határozattal, a
180/2016 (Vl.30.) számú határozattal, a 2/2015. (1.29.) számú határozattal, a 42/2014. (111.20.)
számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/2012. (XJl.13.) számú
határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.) számú határozattal, a
143/2012. (V.31.) számú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) számú határozattal, a 213/2011.
(Xl.24.) számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) számú határozattal, a 28/2011. (11.10} számú
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) számú határozattal, 2522/2009. (Xl.23) sz. határozattal, 110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal,
77/2008. (111.31) számú határozattal, 76/2008. (111.31} számú határozattal, 122/2007. (Vl.11} sz.
határozattal, 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz.
településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a

Nyíregyháza

MJV

Polgármesteri

Hivatalának

Főépítészi

Osztálya

által

készített

FŐÉP/1470/2018. törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási területére elfogadott

településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti terv szerint - az 5
terület vonatkozásában - jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2018.

Erről értesülnek:
1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal

belső

szervezeti egységeinek vezetői

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása – 2018.
6 eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz - Egyszerűsített

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata S terület vonatkozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött önkormányzati beruházások megvalósíthatósága, a jelenlegi
területfelhasználáshoz igazítás, valamint lakossági megkeresések állnak. Az alábbiakban felsorolt
módosítások két ügyiratszám módosításaiból tevődnek össze.
Az összevonásra került módosítási eljárások a következők:
FŐÉP/1470/2018. 7 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
FŐÉP/1506/2018. 1 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2018. szeptemberében indult FŐÉP/1470/2018. ügyiratszámma l egyszerűs ített eljárásban 7 terület
módosítási eljárása, az előzetes tájékoztatási szakasz lefolyt at ásra került. Az ebben f elsorolt 7
módosításra tervezett területből az előzetes tájékozt atási dokumentáció szerinti E.2. sorszámú
terület módosítása elhalasztásra kerü lt, az E.4. és E.7. sorszámú területek a 169/2018. (X.18.) sz.
önkormányzati határozattal képviselő-testület döntésével kiemelt fejleszt ési területté nyilvánított
területek lettek, módosításuk tárgyalásos eljárás szerint t örténik a továbbiakban.
Az elhalasztásra került módosítás {FŐÉP/1470/2018) :

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési területek

Belső

E.2.

115/2018. {IX.4.)

F5-1, F5-2

körút- Kardvirág utcaSzegfű utca- Liszt Ferenc utca
által határolt tömb

Módositás tárgya
lngatlancseréhez
szükséges
a
lakóövezetbe tartozó, önkormányzati
telkeken a beépítési százalék 20%-ról
30%-ra növelése
lke 412433 -7 lke 412443

Tárgyalásos eljárás szerint folytatódó módosítás (FŐÉP/1624/2018):

Sorsz.

Módositás
megindításáról
szóló hatá rozat
száma

Szelvényszám

Tervezési területek

G5-1, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

F4-2, F5-1

Víz utca- Rákóczi utcaMártírok tere- Síp utcaBethlen Gábor utca által
határolt tömb

Módositás tárgya
A 8659/11, 8659/14 és o 8659/15

E.4.

E.7.

115/ 2018. {IX.4.)

123/2018. (IX.25.)

hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési
elképzelések
megvalósításához.
Lke -7 Ge
Hittudományi Főiskola fejlesztési
elképzelések megvalósíthatósága
érdekében
övezeti határvonal
módosítás
Vt 215355-7 Vt 112060

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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2018. szeptemberében FŐÉP/1506/2018. ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban indult az 1
terület módosítási eljárása, melyhez az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került. Mivel az
említett módosítások egyszerűsített eljárásban azonos szakaszba léptek, a FŐÉP/1506/2018.
ügyiratszámú módosítás a FŐÉP/1470/2018. ügyiratszám részeként E.S. sorszámon folytatódik
tovább, a beérkező véleményeket feldolgoztuk és a továbbtervezésnél figyelembe vettük.
Az összevonásra kerülő módosítás (FŐÉP/1506/2018}:

Sorsz.

E.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

132/2018. (X.16.)

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

84

Boglárka utca- Csobolyó utcaEgres köz- Szegély utca
által határolt tömb

Övezeti határ módosítása a 16524/12
hrsz.-ú ingatlan telekalakításának
biztosítása érdekében Nyírszőlősön a
Csobolyó utcán
Lke 413443 ~ Lke400043

Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4)
bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
lefolytatható.

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. P1. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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'
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9

Módosítással érintett területek

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Fő

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

E.S.

115/2018. (IX.4.)

115/2018. (IX.4.)

115/2018. (IX.4.)

F7-1

G7

G5-2

Módosítás tárgya

Tervezési területek

utca- Rozsnyai utcaDiák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

A 12157
hrsz.-ú
csatorna
új
telekhatárra
helyezése
a
vízgazdálkodási terület nyomvonalának
módosításáva l Oros városrészben 3-3
m-es parti kezelősáv biztosításával.

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út
- 02359 hrsz.-ú út által határolt
tömb
3680 hrsz.-ú vasúti területKállói út- Lujza utcaTünde utca- Kéményseprő utca
által határolt terület

Beépítési százalék növelése 15%-ról
40%-ra a fejlesztési elképzelések
megvalósításához a Hulladékkezelő
telepen.
Kh 711926 7 Kh 711956

A 9732/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
módosítása :
építménymagasság
növelése 16 m-re
Vt 412454 7 Vt 412457
Övezeti határ módosítása a 16524/ 12
hrsz.-ú
ingatlan
telekalakításának
érdekében Nyíregyháza Ny írszőlős
városrészében a Csobolyó utcán
Lke 413443 7 Lke400043

115/2018. (IX.4.)

G6-3

A Margaretta utcaBóbita utca - Alma utca
által határolt tömb

132/2018. (X.16.)

B4-3

Boglárka utca- Csobolyó utcaEgres köz- Szegély utca
által határolt tömb

A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
zónába történő visszasorolása.
Vk-?Ge

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről

DB
EB

F8

GB

HB

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-S8/2018.
NYfREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

3

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosít ása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -

10

Településszerkezeti t ervet éri ntő módosítási javaslatok
Megjegyzések:
- Jelmagyarázat az egybeszerkesztett településszerkezeti tervlapokon található!
- Szerkezeti terv módosítása az E.l. és E.3. területen vált szükségessé.

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

utca- Rozsnyai utcaDiák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

új
A 12157
hrsz.-ú
csatorna
a
telekhatárra
helyezése
vízgazdálkodási terület nyomvonalának
módosításával Oros városrészben 3-3
m-es parti kezelősáv biztosításával.

Fő

E.l.

115/2018. {IX.4.)

F7-1

Jelen/e i TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

-

--

&

„_

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYfREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

J

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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Sorsz.

E.3.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
115/2018. (IX.4.)

11

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

GS-2

3680 hrsz.-ú vasúti területKállói út- Lujza utcaTünde utca- Kéményseprő utca
által határolt terület

A 8522/76 és 8522/93
hrsz.-ú
ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
zónába történő visszasorolása.

Vk -7 Ge

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

J

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

T elepülésrendezési eszközeine k módos í tása

- 2018 -

A 314/2012. {Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

S TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
RENDELETIEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december

l

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

~

V\

Veres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:
1 1

I

/. "?.cU-

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Halmi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310·647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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RENDELET-TERV EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

....• / ..... ( ......)önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(S TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjában, a 62 . § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.} Korm. rendelet (a továbbiakban : Korm. rendelet) 41. § (2) bekezdésében és 9.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztá ly
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légiközlekedési Hatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zem plén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze

·9

a Korm . rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

és Szervei Szervezeti és

Működési

Szabályzatáról szóló

9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vá ro sstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyre nd i és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
2.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és a következő napon hatályát
veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018.

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.
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Módosítással érintett területek

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Módosítás tárgya

Tervezési területek

Fő

E.1.

115/2018. (IX.4 .)

F7-1

utca- Rozsnyai utcaDiák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

E.2.

115/2018. (IX.4 .)

G7

E.3 .

115/2018. (IX.4.)

G5- 2

E.4 .

115/2018. (IX.4.)

G6- 3

E.S.

132/2018. (X.16.)

B4-3

A
12157
hrsz.-ú
csatorna
új
helyezése
telekhatárra
a
vízgazdálkodási terület nyomvonalának
módosításával Oros városrészben 3-3
m-es parti kezelősáv biztosításával.

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út

Beépítési százalék növelése 15%-ról
40%-ra a fejlesztési elképzelések
- 02359 hrsz.-ú út által határolt megvalósításához a Hulladékkezelő
telepen.
Kh 711926 -7 Kh 711956
tömb
3680 hrsz.-ú vasúti területA 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
Kállói út- Lujza utcaingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
Tünde utca- Kéményseprő utca zónába történő visszasorolása .
Vk-7 Ge
által határolt terület
A 9732/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
A 1\11argaretta utcaépítménymagasság
módosítása:
Bóbita utca- Alma utca
növelése 16 m-re
által határolt tömb
Vt412454-7 Vt412457
Övezeti határ módosítása a 16524/12
Boglárka utca- Csobolyó utca- hrsz.-ú
ingatlan
telekalakításának
Egres köz- Szegély utca
érdekében Nyíregyháza
Nyírszőlős
városrészében a Csobolyó utcán
által határolt töm b
Lke 413443 -7 Lke400043

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről
A6

Ü

IJóooslTÁSHELYE

DB

EB

GB

HB
11

LS

L6
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Szabályozási tervet

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

érintő

115/ 2018. (IX.4.)

. \.. 1

módosítási javaslatok

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

F7-1

utca- Rozsnyai utcaDiák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

új
A
12157
hrsz.-ú
csatorna
telekhatárra
helyezése
a
vízgazdálkodási terület nyomvonalának
módosításával Oros városrészben 3-3
m-es parti kezelősáv biztosításával.

Fő

E.l.

17

Jelenlegi SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Tervezett SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

z

z

-1

Vt

711833

Lf
513542
/, KiO

711814
Sport
szabadidököz.po

S-42

j
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Sorsz.

E.2.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám

G7

18

Tervezési terület

Módosítás tárgya

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.-

Beépítési százalék növelése 15%-ról
40%-ra a fejlesztési elképzelések
megvalósításához a Hulladékkezelő
telepen.
Kh 711926 ~ Kh 711956

ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út
- 02359 hrsz. -ú út által határolt
tömb

Jelen/e i SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„

„

Tervezett SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

...

„
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Sorsz.

E.3.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám

Tervezési terület
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Módosítás tárgya

A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
3680 hrsz.-ú vasúti területingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
Kállói út- Lujza utcazónába
történő visszasorolása.
Tünde utca- Kéményseprő utca
Vk~Ge
által határolt terület

GS-2

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

uKészüft az Ól/ami alapadatok fefhasznÓ/ÓSÓVafn

„Készült az ól/ami alapadatok felhasznólósóval"

8522/ 140

Q

6

8522/44

Vk a522192
700040

8522/95

_...
26658

~

..
.

...._..

........

121-01

l!S&Sl
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Sorsz.

E.4.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

20

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G6-3

A Margaretta utcaBóbita utca - Alma utca
által határolt tömb

A 9732/ 3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
módosítása:
építménymagasság
növelése 16 m-re
Vt412454-? Vt412457

115/ 2018. (IX.4.)

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"

/
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Sorsz.

E.S.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

132/2018. {X.16.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

84-3

Boglárka utca- Csobolyó utcaEgres köz- Szegély utca
által határolt tömb

Övezeti határ módosítása a 16524/12
hrsz.-ú
ingatlan
telekalakításának
érdekében
Nyíregyháza
Nyírszőlős
városrészében a Csobolyó utcán
Lke 413443 ~ Lke400043

Jelenlegi SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településrendezé s i eszköz e i ne k m ódosít á sa

- 2018 -

A 314/2012. (Xl .8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

S TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december

.
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018 .
- Egyszerűsített eljárás, végső szakmai véleményezés - Alátáma sztó munkarészek -

1. ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

i,..."\

\teres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:
1 1

I

l.......

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Halmi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

Ügyiratszám : FŐÉP/1470-58/2018.
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2. BEVEZETÉS
2.1

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a 5 terület vonatkozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött önkormányzati beruházások megvalósíthatósága, a jelenlegi
területfelhasználáshoz igazítás, valamint lakossági megkeresések állnak. Az alábbiakban felsorolt
módosítások két ügyiratszám módosításaiból tevő d nek össze.
Az összevonásra került módosítási eljárások a következők:
FÖÉP/1470/2018. 7 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
FÖÉP/1506/2018. 1 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
2018. szeptemberében indult FÖÉP/1470/2018. ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban 7 terület
módosítási eljárása, az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került. Az ebben felsorolt 7
módosításra tervezett területből az előzetes tájékoztatási dokumentáció szerinti E.2. sorszámú
terület módosítása elhalasztásra került, az E.4. és E.7. sorszámú területek a 169/2018. (X.18.) sz.
önkormányzati határozattal képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területek lettek, módosításuk tárgyalásos eljárás szerint történik a továbbiakban.
2018. szeptemberében FÖÉP/1506/2018. ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban indult az 1
terület módosítási eljárása, melyhez az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került. Mivel az
említett módosítások egyszerűsített eljárásban azonos szakaszba léptek, a FŐÉP/1506/2018.
ügyiratszámú módosítás a FÖÉP/1470/2018. ügyiratszám részeként E.S. sorszámon folytatódik
tovább, a beérkező véleményeket feldolgoztuk és a továbbtervezésnél figyelembe vettük.

Az így kialakult 5 terület módosítása esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki
infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem
történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A 314/2012. {Xl. 8.)
Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljá rás az egyszerűsített eljárás
szabályai szerint lefolytatható.
A fentiek ismeretében szakmailag támogathatók a módosítások. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében a 115/2018. {IX.4.) és
132/2018. (X.16.) sz. határozataiban döntött a város szerkezeti tervének, szabályozási tervének és
helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. {Vl.12) KGY rendelet módosításának
elkészítéséről. Az előzetes tájékoztatási szakasz és a véleményezési szakasz lefolytatásra került. A
beérkezett javaslatokat, észrevételeket figyelembe vettük a módosítási javaslatok kidolgozásánál.

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- a 188/2018. (Xl.29.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), a 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.( IX.22 .), a 180/2016 (Vl.30.) sz., a
2/2015. (1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz. határozattal, a
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213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009.
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005 . (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX. 29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.(11.11.) a 28/2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/2012.(Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.(IV.26.), a
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22.), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.l.), a 16/2016. (Vll.1.), a 21/2016. (IX.23.), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
17/2017. (IV.28.), a 22/2017 . (Vl.30.), a 24/2017.(IX.l.) és a 26/2017. (IX.29 .), 30/2017.(X.27 .),
2/2018. (1.26.), 13/2018. (IV.26.), 16/2018.(Vl.l), 18/2018.(Vl.22.) és 24/2018.(X.19.) és a
26/2018.(Xl.30.) önkormányzati rendelettel).

2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A hatályos és a tervezett Településszerkezeti Tervet (TSZT) tartalmazza. A módosítások nem
teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását, a különböző fejezetek
csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az
elfogadást követően kerül dokumentálásra.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
egészére. A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a
módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek
tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési kiegészítő vizsgálatok.

2.4 A módosítások célja, tárgya

E.1.
Oros északi oldalán a Fő utca mögötti horgásztó és lovarda (hrsz.:12156) tulajdonosa egyben a 11554
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa is. A fejlesztési tervei megvalósításához a telkek összevonását tervezi,
ehhez a 12157 hrsz.-ú kivett csatorna művelési ágú önkormányzati ingatlan új telekhatárra helyezése
Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
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szükséges, ami a valóságban már ezen a helyen található. Egyúttal 3-3 m-es parti kezelősáv
biztosításra kerül a csatorna két oldalán .
E.2.
Az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához
új csarnokot szeretne építeni a Hulladékkezelő telep 02350/10 hrsz.-ú telephelyén KEHOP pályázat
keretében. A jelenlegi 15%-os beépíthetőség ezt nem teszi lehetővé, az ingatlanok összevonását nem
tudják megoldani, ezért a megengedett beépítési százalék 40%-ra növelése szükséges a szabályozási
terv módosításával.
E.3.
A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai fejlesztési elképzeléseik megvalósításához a Vk
központi vegyes zónából kérik a Ge egyéb ipari gazdasági zónába visszasorolásukat. Eredetileg is ebbe
a zónába tartoztak, jelenleg is gazdasági tevékenységet végeznek.
E.4.
A Nyíregyháza-Borbányai Görögkatolikus Egyházközség szeretne a 9732/3 hrsz.-ú tulajdonukban lévő
ingatlanon 18 m toronymagasságú templomot építeni. Ezért kérik a jelenlegi maximálisan 7,5 m
építménymagasságot 12,5-16,0 m közöttire megnövelni, hogy a templom 18 m-es
toronymagassággal megépülhessen . Így az övezeti kód Vt 412454 helyett Vt 412457-re változna.
E.S.
A Nyíregyháza Nyírszőlős városrészben lévő 16524/9 és a 16524/10 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai
megvásárolták a 16524/12 hrsz.-ú ingatlant telekkiegészítés céljából. A három ingatlan
újraosztásának feltétele az azonos övezeti kód, az övezeti határ a 16524/12 és a 16523/2 hrsz.-ú
ingatlanok közé szükséges módosítani.

2.S A módosítások várható hatása
E.1.

A szabályozási terv a valós állapottal összhangba kerül, a fejlesztő pedig összevonhatja
ingatlanjait. A parti kezelősáv szabályozási tervi szinten biztosításra kerül.

E.2.

A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit.

E.3.

A szabályozási terv a valós állapottal újból összhangba kerül, a kérelmező pedig fejleszthetik
üzemeiket az eredeti funkciónak megfelelően.

E.4.

A közösségi funkció kialakítása ezen a területen támogatható. Az iskola tömbjénél
megengedett építménymagassághoz hasonlóan növelt magassággal a kérelmező véghezviheti
elképzeléseit.

E.S.

A tervezett telekalakítás lehetővé válik, a szabályozási terv a valós állapotokkal összhangba
kerül.

Ügyiratszám: FŐ~P/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

1

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, végső szakmai véleményezés - Alátámasztó munkarészek -

6

3. Áttekintő t érkép a módosítással érintett területekkel
r

Ü

MÓDO$/TÁS HELYE

DB
EB

11

J

LS
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4. Módosítással érintett területek
Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési területek

Fő utca- Rozsnyai utca-

E.1.

E.2.

115/2018. (IX.4.)

115/2018. (IX.4.)

F7-1

G7

E.3.

115/2018. (IX.4.)

G5-2

E.4.

115/2018. (IX.4.)

G6-3

E.S.

132/2018. (X.16.)

B4-3

Diák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

Módositás tárgya

hrsz.-ú
csatorna
új
A
12157
telekhatárra
helyezése
a
vízgazdálkodási terület nyomvonalának
módosításával Oros városrészben 3-3
m-es parti kezelősáv biztosításával.

02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.- Beépítési százalék növelése 15%-ról
ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út
40%-ra a fejlesztési elképzelések
- 02359 hrsz.-ú út által határolt megvalósításához a Hulladékkezelő
telepen .
Kh 711926 -7 Kh 711956
tömb
3680 hrsz.-ú vasúti területKállói út- Lujza utca-

A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú
ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
Tünde utca- Kéményseprő utca zónába történő visszasorolása.
Vk-7Ge
által határolt terület
A 9732/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti kód
A Margaretta utcamódosítása :
építménymagasság
Bóbita utca- Alma utca
növelése 16 m-re
által határolt tömb
Vt 412454 -7 Vt 412457
Övezeti határ módosítása a 16524/12
Boglárka utca- Csobolyó utca- hrsz.-ú
telekalakításának
ingatlan
Egres köz- Szegély utca
érdekében
Nyíregyháza
Nyírszőlős
városrészében a Csobolyó utcán
által határolt tömb
Lke 413443 -7 Lke400043
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S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban : OTrT)
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (X/1.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011. {Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és
természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény módosítását a 2013. évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása .
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás történik, határuk módosul, a
szerkezeti tervünk változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás kimutatásra
szükség van. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.

Az ország szerkezeti terve (részlet):

Jelmagyarázat
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
Erdőgazdá lkodási

Mezőgazdasági

térség

térség

Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térseg

1000 ha felett

Ügyiratszám: FŐ~P/1470-58/2018.
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve (részlet):

19/2011. (Xll.1) önk. rendelethez

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE
-

Erdógozdól1<:odos1 tc•ség

D

Mezógozdosógi térség

r::J Vegyes területre hosznólósú térség
c::J Vízgozdólkodósi térség
C:J Vá·osios települési térség
c:::J Hogyomónyoson vidéki települési térség
Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve:
N'rifll GTMAZA MJV
111/l<m.- IV •-lw.•GTNt~ jOri~
TtllMtUttlUZtTI TUM»~
M • l . ISOOCI

1g:.=-=::--:-!i; --:::..
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lle( -

1:

1
'

-

-i=-~-

-=--=-=--·- ----
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Egyszerűsített

Összesítő táblázat az OTrT tv 2013 . évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján :

(2013. évi CCXXIX. t ö rvény 1/12 . melléklet)

Sorsz.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Módosítással érintett területek száma
1
2
3
Övezetek megnevezése

4

s

Érintettség

1

Országos ökológiai hálózat

igen

nem

nem

nem

nem

2

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterü let

nem

nem

nem

nem

nem

3

Jó termőhely i adottságú szántóterület

nem

nem

nem

nem

nem

4

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

nem

nem

nem

nem

nem

s

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

nem

6

Világörökségi és világörökségi várományos
terület

nem

7

Országos

vízminőség-védelmi

terület

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

igen

Nagyvízi meder és a Vá sárhelyi -terv

8

továbbfej l esztése keretében megvalósuló vízkárelhárítás i cél ú szükségtározók területe

nem

nem

nem

nem

nem

9

Kiemelt fontoss ágú honvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

nem

Jelenlegi módosításaink területei az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintettek. Az
OTrT 15.§-ának megfelelően a szennyvíz elvezetése kialakult ezeken a területeken.
Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata :

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos ökológiai hálózat övezete
Jelmagyarázat
-

Orszagos Okológ1a1 hálózat övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

C.

Megyehatár
Közigazgatási határ

{

Települési térség

Ügyiratszám: FfüP/1470-58/2018.
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
Jelmagyarázat
Kiváló termőhelyi adottságú szántoterület övezete
Alaptérképi elemek

e

Országhatár
Megyehatár
Köz1gazgatás1 határ
Települési térség
Vizfelulet. vízfolyás

b~~~~Cl'

áza

·. \

f.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jelmagyarázat
Jó termöhely1 adottságú szántóterület övezete

-1!

A laptérképi elemek
Országhatár

,<\J

e__

Megyehatár
Köz1gazgatás1 határ
Települes1 térség
Vizfelület. vizfotyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú
övezete

erdőterület

Jelmagyarázat
Kiváló

termőhelyi

adottságú

A lap térkép i elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ
Települési térség
Vizfelület, vízfolyás

Ügyirat szám : FŐÉP/1470-58/2018.
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7

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

Jelmagyarázat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten

kezelendő

terület övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

L

Megyehatar
Közigazgatási határ

Q

Telepulés1 térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete

Jelmagyarázat
Világörökségi és v1lágörökség1 várományos terl.ilet övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Köz1gazgalás1 határ

Q

Települési térség
Vizfelulet, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Jelmagyarázat
Országos vizminöség-védelm1 terl.ilet övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

L

Megyehatár
Közigazgatási határ

(

Települési térseg
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NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018 .
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -

12

)
..J

A Felső-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

(háza

~

Jelmagyarázat
$1AaAL YOIAll ElEHE~

N

,

/\/

·-"""'

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Jelmagyarázat
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

~

Megyehatar
Köz1gazgatas1 határ

rr]

Települési terség
Vizfelület. vizfolyás
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Területrendezési Terv rendelkezései
alapján:
(19/2011 . (Xll.1.} önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete)

Sor
sz.

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
Módosítással érintett területek száma
1
2
3
4

s

Erintettség

Övezetek meanevezése

1 a) Magterület
2 bl Ökológiai folyosó

·-

nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

3 c) Pufferterül et
4 bl Kivá l ó termőhelvi adottságú szá ntóterület
s dl Kiváló termőhelvi adottságú erdőterület
6 dl Erdőtel eoítésre iavasolt terület
7 e) Országos jelentőségű tájkéovédelmi terület
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
8 ová bbfej 1esztése keretében megva 1ós ul ó
nem nem
vízkárelhárítási célú szükségtározók területe
nem nem
9 el Ásvánvi nversanvagyagyon-terület
nem nem
10 f) Rendszeresen belvízjárta terület
11 lg\ Földtani veszélvforrás területe
nem nem
nem nem
12 i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terü let
nem nem
13 hl Honvédelmi terület
14 Megyei területrendezési terv
nem nem
15 a l ta nvás térség
nem nem
nem nem
16 bl tájrehabilitációt igénvlő terület
c) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont
17
nem nem
terület
nem nem
18 dl térsé2i árvízi kockázatkezelési terület

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
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nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem nem nem
nem nem nem
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Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Terület rendezési Terv szerinti övezetekkel való
érintettségeket:
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táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján :
Területrendezési ajánlások

Sorsz.

M6doslt6ssa/ érintett területek száma

2

1

s

4

3
Érintettség

Övezetek megnevezése
1

Vízeróziónak kitett terület

nem

nem

nem

nem

nem

2
3

Széleróziónak kitett terület

nem

nem

nem

nem

nem

Történeti települési terület

igen

igen

igen

igen

igen

4

Kiemelten énékeny felszín alatti

nem

nem

nem

nem

nem

5
6

Együtt tervezhető térségek övezete

igen

igen

igen

igen

igen

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

nem

vízminőségvédelmi

terü let

Jelenlegi módosításaink területe a széleróziónak kitett terület övezete által nem érintett.
Jelenlegi módosításunk valamennyi területe a történeti települési terület és az együtt tervezhető
térségek övezete által érintett.
A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos települések nincsenek bevonva.

Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. (Xl.30.) önkormányzati határozat
rendelkezései alapján:
(2. melléklet - Sajátos Megyei Térségek)
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NATURA
Magas
2000
természeti
madárértékű
védelmi
területek
területek

jelentőségű

Komplex
Nitrátszántóföldi
tájgazérzékeny árutermelő
dálkodás
területek mezőtérségei
gazdaság
területe

te rmőhely

kataszter
által
érintett
település

Tájékoztatásul mellékeljük a Sajátos M egyei Térségek szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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TERÜLETI MÉRLEG
Az alábbi táblázat Nyíregyháza teljes köziga zgatási területére vonatkozó térségi mérleget és az
összehasonlítás alapjául szolgáló határértéket tartalmazza :
OTrT területfelhasználási
térségei

Területnagyság
(ha)

OTrT területfelhasználási

6 207,25

erdőgazdálkodási

M inimálisan

térség
Mezőgazdasági

Vegyes területfelhasználású
térség

3 152,94

Települési térség

6 891,75

Vízgazdálkodási
térség

385,43

Összesen:

24 750,77

3957,1218
(63,75%)

legalább 85%-ban
erdőterület

térség
legalább 75%

legalább 85%-ban

mezőgazdasági

mezőgazdasági

térség
legalább 75%
mezőgazdasági vagy
erdő térség
legalább 75%-ban
városias térség
legalább 90%-ban
vízgazdá lkodási
térség

terület
legalább 85%
mezőgazdasági vagy
erdő terület

10 813,40

térség

területnagyság
(ha)

előírásai

legalább 75%

Erdőgazdálkodási

teljesítendő

(megyei TRT)

6893,5425
(63,75%)
2009,9992
(63,75%)
5168,8125
(75%)

legalább 90%
vízgazdálkodási
terület

312,1983
(81%)

A területi mérleg összehasonlítási alapj át Nyíregyháza MJV településrendezési tervének 2018. évi
tárgyalásos eljárás szerinti A NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT NYÍRSZŐLŐS! ÚTI BEFEJEZŐ SZAKASZÁNAK
NYOMVONAL MÓDOSÍTÁSA adja (FŐÉP/471/2018.)
Az alábbiakban a terület-felhasználás változással járó módosítások tételes felsorolása alapján
összesítésre kerül a területi mérleg változása:
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1

Terület-felhasználási
kategória
Erdő

terület
terület
Vegyes terület
Települési terület
Vízgazdálkodási terület
út, vasút
Mezőgazdaság i

./

Jelenlegi TSZT szerinti
kategóriák nagysága
(ha)

Területfel-haszná lás
változás (ha)

Tervezett TSZT szerinti
terület-felhasználás (ha)

3963,937
14330,056
258,7607
7004,9037
619,022
1784,8566

0
0,5593
-0,1857
-0,4316
0,0580
0

3963,937
14330,6153
258,575
7004,4721
619,08
1783,8566

A tervezési területeket az OTrT
területfelhasználási kategóriái alapján
~~r.::::"'"Tlvalamennyi kategóriára vizsgálni kell.

I

1

·1
.

.
..
I

.

'

Erdőgazdálkodási

térség
OTrT szerinti területnagyság: 6 207,25 ha
TSZT szerinti területnagyság: 3963,9372': 63,75% :::> nem változott, megfelel!
Mezőgazdasági térség:
OTrT szerinti területnagyság: 10 813,40 ha
TSZT szerinti területnagyság: 14330,61532': 63,75%) :::> megfelel!
Vegyes terület- felhasználású térség:
OTrT szerinti területnagyság: 3 152,94 ha
TSZT szerinti területnagyság: 258,575ha :::> megfelel!
Települési térség:
OTrT szerinti területnagyság: 6 891,75 ha
TSZT szerinti területnagyság: 7004,4721 ha;?; 75% :::> megfelel!
Vízgazdálkodási térség:
OTrT szerinti területnagyság: 385,43 ha
TSZT szerinti területnagyság: 619,08 ha;?; 81% :::> megfelel!
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Módosítással érintett területek lehatárolása

Sorsz.

Szelvényszám

E.1.
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Területlehatárolás
utca- Rozsnyai utca- Diák utca- Vásárosnaményi út
által határolt tömb

i! LU---A tervezési területek alaptérképe - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

1

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/20 18.
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E.1. Terület változások - tervlap
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4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83 .
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz -Alátámasztó munkarészek-
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Területlehatárolás
02344 hrsz.-ú út - 02270 hrsz.-ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út
- 02359 hrsz. -ú út által határolt tömb

A tervezési területek ortofotója (forrás: www.google.hu/maps)
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A tervezési t erület alaptérképi kivonata

Ügyiratszám: FŐÉP/ 1470-58/2018.
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4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
eljárás, véleményezési szakasz -Alátámasztó munkarészek-
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beépíthetősége:

15% -> 40%

E.2. Módosítások - tervlap
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz -Alátámasztó munkarészek-

Sorsz.
E.3.

Szelvényszám

Területlehatárolás

GS-2

3680 hrsz.-ú vasúti terület- Kállói út- Lujza utca- Tünde utcaKéményseprő utca által határolt terület

(
A tervezési területek ortofotója (forrás:
www.google.hu/maps)

A tervezési területek alaptérképe - „Készü lt az állami
alapadatok felhasználásával"
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Tünde utca

E.3. Terület változások - tervlap
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A tervezési területek alaptérképe - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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E.4. Módosítások - tervlap
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A tervezési területek alaptérképe - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FŐ~P/1470-58/2018.
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4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz -Alátámasztó munkarészek-
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E.S. Terület változások - tervlap

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1 . Pf. 83 .
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -
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7. A módosítással érintett t erü letek részletes bemutatása

Orosi horgásztó melletti vízgazdálkodási terület
(12157 hrsz.-ú csatorna) nyomvonalának módosítása

E.1.

Módosító eljárás típusa:
Egyszerűsített eljárás

Megindító bizottsági határozat:
115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám: Fl-1

Módosítás célja:
Nyíregyháza Oros városrészének északi oldalán a Fő utca mögötti horgásztó és lovarda (hrsz.:12156)
tulajdonosa egyben a 11554 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa is. A fejlesztési tervei megvalósításához a telkek
összevonását tervezi, ehhez a 12157 hrsz.-ú kivett csatorna művelési ágú önkormányzati ingatlan új
telekhatárra helyezése szükséges. A csatorna a valóságban már ezen a helyen található. Ezért a fejlesztő
az önkormányzattal telekhatár-rendezési megállapodást kötött. A telekhatár-rendezés ingatlannyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szabályozási terv módosítása is szükségessé vált: a
vízgazdálkodási terület nyomvonalát módosítani kell az újonnan kialakuló észak-keleti telekhatárra . Ezzel
együtt 3-3 m-es parti kezelősávot is szükséges biztosítani a csatorna mindkét partján.
Módosítás várható hatása:
A szabályozási terv a valós állapottal összhangba kerül, a fejlesztő pedig összevon hatja ingatlanjait. A parti
kezelősáv szabályozási tervi szinten biztosításra kerül.
Hatályos szabályozási terv kivonat:
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Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek-
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Területrendezési terv az Orosi horgásztó vízjogi engedélyezéséhez:
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Ügyiratszám : FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek-

E.2.

38

A Hulladékkezelő telep megengedett beépítettségének
növelése 40%-ra

Megindító bizottsági határozat:
Módosító eljárás típusa:
Szelvényszám : G7
115/2018. (IX.4.)
egyszerűsített eljárás
Módosítás célja:
Az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához
új csarnokot szeretne építeni az erre egyedül alkalmas Hulladékkezelő telep 02350/10 hrsz.-ú
telephelyén KEHOP pályázat keretében. A jelenlegi 15%-os beépíthetőség ezt nem teszi lehetővé, az
ingatlanok összevonását nem tudják megoldani. A hulladék minél magasabb szintű kezelése érdekében
további fejlesztéseket is terveznek, , ezért a megengedett beépítési százalék 40%-ra növelését kérték a
szabályozási tervet módosításával.
Módosítás várható hatása:
A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit.
Megjegyzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk.
Hatályos szabályozási terv kivonat:

Ev

Kh

711926
TelepülésűzemeltetéSl létes1tmények
{gyepmesteri telep. hulladéklerakó- és kezelő telep.

Ügyiratszám: FÖÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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NyfregyMza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -
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A Hulladékkezelő telep beépítési helyszínrajza:

,...
..)

Az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízásából készítette:
Geon System Kft. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8.)

Ügyiratszám: FÖÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljá rás, véleményezési szakasz - Alát ámasztó munkarészek-
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Az övezeti határ módosítása a Kéményseprő utca - Tünde utca
sarkán lévő Vk központi vegyes zónánál

Módosító eljárás típusa :
Megindító bizottsági határozat : 1
Szelvényszám: G5-2
115/2018. (IX.4.)
egyszerűsített eljárás
1
Módosítás célja:
A Vk övezetbe anno a Szociális otthon bővítési szándékával lett át sorolva a 8522/93 és 8522/76 hrsz.-ú
ingatlan. Az átsorolás megtörténte után a vételi szándéktól visszaléptek, a 8522/93 hrsz.-ú ingatlanon l évő
te lephelyen folytatódott az autószerelés és az autókozmet ikai t evékenység, a 8522/76 hrsz.-ú ingat lanon
lévő telephelyen pedig gyümölcsital előállító, palackozó üzem működött. A terület eken való ipari
tevékenység folytatásához szükségessé vált a gazdasági övezetbe történő visszasorolás. Tevékenységük
nem zavaró hatású ipari gazdasági tevékenység.
Módosít ás várható hatása:
A szabályozási terv a valós állapottal újból összhangba kerül, a ké relmező pedig fejleszthetik üzemeiket az
eredeti funkciónak megfelelően.
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Szabályozási elemek a módosít ással érintett beépítésre szánt területeken:
Jelenlegi szabályozás
Övezeti kód
Terület-fel használás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e

Tervezett szabályozás

Vk700040

Ge711665

Központi vegyes zóna

Egyéb ipari gazdasági zóna

egyéb

egyéb

kialakult

nem kialakult

Beépítési mód

adottságtól függő

szabadon álló telepszer ű

Megengedet legkisebb telekméret

adottságtól függő

1500 m2

Megengedett legkisebb telekszélesség

adottságtól

Megengedett legkisebb telekmélység

függő

-

adottságtól függő

40m

Megengedett legnagyobb beépítettség

30%

50%

Legkisebb zöldfelületi fedettség

50%

20%

Megengedett építménymagasság

adottságtól

függő

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -

E.4.

41

A 9732/3 hrsz.-ú Alma utcai ingatlan övezetének
megengedett építménymagassága növelése

Módosító eljárás típusa:
egyszerűsített eljárás

Megindító bizottsági határozat:
115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám: G6-3

Módosítás célja:
A Nyíregyháza-Borbányai Görögkatolikus Egyházközség szeretne a 9732/3 hrsz.-ú tulajdonukban lévő
ingatlanon 18 m toronymagasságú templomot építeni. Ezért kérik a jelenlegi maximálisan 7,5 m
építménymagasságot 12,5-16,0 m közöttire megnövelni, hogy a templom 18 m-es toronymagassággal
megépülhessen. Így az övezeti kód Vt 412454 helyett Vt 412457-re változna.

Módosítás várható hatása:
A közösségi funkció kialakítása ezen a területen támogatható. Az iskola tömbjénél megengedett
építménymagassághoz hasonlóan növelt magassággal a kérelmező véghezviheti elképzeléseit.

Megjegyzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk.

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV PO LGÁRM ESTERI HIVATALA

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

,) :

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek-
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A 16524/12 hrsz.-ú ingatlan övezeti határának módosítása
Nyíregyháza Nyírszőlős városrészében a Csobolyó utcán

E.S.

Módosító eljárás típusa:
egyszerűsített eljárás

1

Megindító bizottsági határozat:
132/2018. (X.16.)

1

Szelvényszám: 84-3

Módosítás célja:
Nyíregyháza Nyírszőlős városrészében a 16524/9 és a 16524/10 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai
megvásárolták a 16524/12 hrsz.-ú ingatlant telekkiegészítés céljából. A három ingatlan újraosztásának
feltétele az azonos övezeti kód. A jelenleg hatályos szabályozási terven jelölt övezeti határ ezt a
telekalakítást nem tesz lehetővé, így a módosítás szükségessé vált. Az övezeti határ a 16524/12 és a
16523/2 hrsz.-ú ingatlanok közé kerülne.

Módosítás várható hatása:
A tervezett telekalakítás lehetővé válik, a szabályozási terv a valós állapotokkal összhangba kerül.
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Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Övezeti kód
Terület-felhasználás

Jelenlegi szabályozás

Tervezett szabályozás

Lke 413443

Lke 400043

Kertvárosias lakózóna

Kertvárosias lakózóna

Építészeti karakter

belső

Építési övezet kialakult-e

nem kialakult

Beépítési mód

kertségi

oldalhatáron álló

Megengedet legkisebb telekméret

720m2

belső

kertségi

kialakult
adottságoktól függő
adottságoktól

függő

Megengedett legkisebb telekszélesség

14m

adottságoktól függő

Megengedett legkisebb telekmélység

30m

adottságoktól

Megengedett legnagyobb beépítettség

30%

30%

Legkisebb zöldfelületi fedettség

50%

50%

6,5m /fsz.+tetőtér/

6,5m /fsz.+te tőtér/

Megengedett építménymagasság

Ügyiratszám: FŐÉP/1470-58/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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8. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintettség:
A tervezett módosítások közül az E.1 . sorszámú terület ökológiai hálóval érintett, ökológiai
folyosóként nyilvántartott. A módosítás során a telekhatár igazítása a jelenlegi, kialakult állapothoz
igazodik, így az ökológiai folyosót mint élőhelyet nem veszélyezteti, az előírásokkal nem ütközik.
Mivel a további tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti
területtel, illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az
övezetek nem ütköznek természetvédelmi előírásokkal.
A tervezett módosítások a város kialakult táji adottságaihoz igazodnak, a tájban kirívó változást nem
okoznak.
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BIA érték változás:
Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az
övezeti jel változásából adódó biológiai aktivitás érték változást az építési hatósági eljárás során az
eljárás keretében a telken belül kell igazolni.

9. Közlekedési vizsgálat és javaslat

A tervezett módosításoknak nincsenek a település alapvető közlekedési rendszerét befolyásoló
hatásai.
A szabályozási terv módosítása új nyomvonal kialakításával nem jár, a rendezési tervünkben szereplő
utak nem kerültek alacsonyabb rendű útbesorolásba.

10. Köz műellátási vizsgálat
A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A területek felszíni vízelvezetését
úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A
tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális vízgazdálkodás a beépítésre szánt
területeken megoldandó. Az eljárás során az E.1. sorszámú területen a csatorna mindkét partján 3-3
m-es parti kezelősávot írt elő a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, ezt a szabályozási terven
feltüntettük.
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.
A tervezett módosítások a város elektronikus hírközlési hálózatát nem érintik, így elektronikus
hírközlési fejezet készítése nem vált szükségessé a dokumentációban.

11. A fenntartható fe jlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A beépíthető területek átsorolása. ill. kijelölése esetén a meglévő infrastruktúra jobb
kihasználása kapott prioritást. A terület-felhasználási lehetőségek meglévő adottságokhoz, jelenlegi
felhasználásához történő igazításával a fejlődés előremozdítása és a befektetési szempontból még
vonzóbbá tétele a cél.

12. Urbanisztika i vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utcaképben, telekhasználatban,
építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem jelentenek a módosítások.

Ügyiratszám : FŐÉP/1470-58/2018.
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A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleménykérő dokumentációja

2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. november
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A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleménykérő dokumentációja

2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. november
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ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

t ~~

'Veres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

Halmi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

1 ,

I

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.
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Határozat-tervezet
1 ,..

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ . ./2018. („.) számú
határozata

Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyására

A

közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2} bekezdés a} pontjában kapott felhatalmazás alapján
- a 131/2018. (Vl.21.}, a 99/2018. (V.31.}, a 65/2018. (IV.25.), a 235/2017. (X.26 .), a 71/2017.
(111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.} számú határozattal, a 180/2016 (Vl.30.} számú
határozattal, a 2/2015. {1.29.} számú határozattal, a 42/2014. (111.20.} számú határozattal, a
92/2013. (IV.25.} számú határozattal, a 331/2012. (Xll.13.} számú határozattal, a 266/2012.
(X.18.} számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.} számú határozattal, a 143/2012. (V.31.} számú
határozattal, a 243/2011. (Xll.15 .} számú határozattal, a 213/2011. (Xl.24.} számú határozattal, a
150/2011. (Vlll.25 .} számú határozattal, a 28/2011. (11.10} számú határozattal, 150/2010. (Vl.28.}
számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.} számú határozattal, 252-2/2009. (Xl.23} sz. határozattal,
110/2009. (V.26} sz. határozattal, 39/2009. (111.2} sz. határozattal, 77/2008. (111.31} számú
határozattal, 76/2008. (111.31} számú határozattal, 122/2007. (Vl.11} sz. határozattal, 117/2005.
(V.4} sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti tervi
leírá st az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által készített
FŐÉP/1624/2018 . törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási területére elfogadott
településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti terv szerint - a 2
terület vonatkozásában - jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2018.

Erről

értesülnek:
1.) a Közgyűlés tagjai
2.} a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.
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Előzmények

'

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 terület vonatkozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött közcélú és magán beruházások megvalósíthatósága áll. 2018.
szeptemberében indult FÖÉP/1470/2018. ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban 7 terület
módosítási eljárása, az e lőzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra ke rült. Az ebben felsorolt 7
módosításra tervezett területből 2018. októberében az E.4. és E. 7. sorszámú területek a 169/2018.
(X.18.) sz. önkormányzati határozattal képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté
nyilvánított területek lettek, így módosításuk tárgyalásos eljárás szerint történik a továbbiakban
FŐÉP/1624/2018. ügyiratszámon. A módosítások megalapozásaként előzetes beépítési tanulmány
készült a két területre, melyeket a „ 2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA- ALÁTÁMASZTÓ
MUNKARÉSZEK" c. dokumentum tartalmazza.

Módosítással érintett területek
Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

T.l .

115/2018. (IX.4.)

G5-1, G5-3

T.2.

123/2018. (IX.25.)

F4-2, F5-1

Tervezési területek

Módosítás tárgya

A 8659/11, 8659/ 14 és a 8659/ 15 hrsz.-ú
A Tünde utca- Folyóka utca- Gömb ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági
utca- Palá nta utca- Tallér utcazónába történő átsorolása a fejlesztési
Mohács utca által határolt tömb
elképzelések
megvalósításához.
Lke -7 Ge
Víz utca - Rákóczi utca- Mártírok
tere- Síp utca- Bethlen Gábor utca
Szerkezeti terv módosítást nem igényel.
által határolt tömb

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről

DB
EB

FB

Ft

GB

HB

JS

J

KS

K<

LS

L6

Ügyiratszám: FŐ~P/1624-1/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
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Településszerkezeti tervet érintő módosítási javaslatok
Megjegyzések:
- Jelmagyarázat az egybeszerkesztett településszerkezeti tervlapokon található!
- Szerkezeti terv módosítása csak az E.1. területen vált szükségessé.
Módosítás
Sorsz.

megindításáról

Szelvény-

szóló határozat

szám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

A Tünde utca- Folyóka utca-

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15

száma

T.1.

115/2018. (IX.4.)

G5-1, G5-3

Gömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
elképzelések
fejlesztési
megvalósításához.
Lke -7 Ge

Jelenlegi TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Tervezett TSZT- „Készült az állami alapadatok felhasználásával"-

ÓDOSITOTT! ! !

Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Te l epülésrendezési eszközeinek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleménykérő dokumentációja

2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. november

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció -

ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

Veres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

ll.Q.llLU.. -

~

kJ·

\_--,..__.I;

Q~

Halmi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

1

J

'··

/.

~ú-

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Ügyiratszám: FŐ~P/1624- 1/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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R E N D E LE T-T E R V EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„./„„. („„„ ) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/ 2005 . (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓ DOSÍTÁSA)

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhata lmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésé ben, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin tézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ko rm. rendelet) 41. § (2) bekezdésében és 9.
me llékletében biztosított véleményezési jogkö rében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ko rmánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvéde lmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Fe lső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kataszt rófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivata l Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Út ügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáé rt Fe lelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési M inisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivat al Nyíregyházi Járási Hivata l Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
M iniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási
Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi Oszt ály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivat al Élelmiszerlá nc-bizt onsági és Föld hivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erd őfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Ze mplén Megyei Kormányhivata l Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivata la
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Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm . rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja.

2.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018.
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Módosítással érintett területek
Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Sorsz.

T.1.

115/ 2018. (IX.4.)

T.2.

123/2018. (IX.25.)

Szelvényszám

Tervezési területek

G5-l, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

F4-2, F5-1

Víz utca- Rákóczi utcaMártírok tere- Síp utcaBethlen Gábor utca által
határolt tömb

/ -3
Módosítás tárgya

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/ 15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipa ri
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési
elképzelések
megvalósításához.
Lke -7 Ge
F őiskola
fejlesztési
Hittudományi
megvalósíthatósága
elképzelések
határvonal
érdekében
övezeti
módosítás az 5399 hrsz.-ú ingatlanon

Vt 215355 ~ Vt 112060

Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről

6

Q

MÓDOS/TAS HELYE

DB
EB
F1

F6
G6
H4
14

HS

J4

I

J

K4
L4

LS

L6
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Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

115/2018. (IX.4.)

14

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G5-1, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési
elképzelések
megvalósításához.
Lke 7 Ge
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...

Sorsz.

T.2.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

123/2018. (IX.25.)

.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

F4-2, FS-1

Víz utca- Rákóczi utcaMártírok tere- Síp utca Bethlen Gá bor utca által
határolt tömb

Hittudományi
Főiskola
fejlesztési
elképzelések
megvalósíthatósága
érdekében
övezeti
határvonal
módosítás az 5399 hrsz.-ú ingatlanon
Vt 215355 ~ Vt 112060

Jelenlegi SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Tervezett SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS
Településrendezési e szközei ne k m ó d osítá sa

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
véleményezési dokumentációja

2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. november
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1. ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

L;~:-tván

vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

Halmi-Hódos Katinka
okl. tájépítész mérnök

~u. ~ 4U-Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök
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2. BEVEZETÉS
2.1 Előzmények
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 terület vonatkozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött közcélú és magán beruházások megvalósíthatósága áll. 2018.
szeptemberében indult FŐÉP/1470/2018 . ügyiratszámmal egyszerűsített eljárásban 7 terület
módosítási eljárása, az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásra került. Az ebben felsorolt 7
módosításra tervezett területből 2018. októberében az E.4. és E. 7. sorszámú területek a 169/2018.
(X.18.) sz. önkormányzati határozattal képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté
nyilvánított területek lettek, így módosításuk tárgyalásos eljárás szerint történik a továbbiakban
FŐÉP/1624/2018 . ügyiratszámon.
2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.)
sz., a 2/2015 . (1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25 .) sz.
határozatta l, a 331/2012. (Xll.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz . határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009.
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009 . (11 1.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.( 11.11.) a 28/2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/ 2012.(Vl.6 .), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.(IV.26.), a
24/2013 .(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(111.21 .), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22.), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. (Vll.1.), a 21/2016 . {IX.23 .), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
17/2017. (IV.28.), a 22/2017. (Vl.30.), a 24/2017.(IX.1.) és a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.),
2/2018. (1.26.) önkormányzati rendelettel).
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2.3 A dokumentáció tartalma

0

Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

Határozattal jóváhagyandó munkarész
A hatályos és a tervezett Településszerkezeti Tervet (TSZT) tartalmazza. A módosítások nem
teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását, a különböző fejezetek
csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az
elfogadást követően kerül dokumentálásra.

Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.

Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
egészére . A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a
módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek
tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési kiegészítő vizsgálatok.

2.4 A módosítások célja, tárgya
T.1.
A Tünde utcán lévő HÜBNER Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához bővíteni szeretné
telephelyét, ezért megvásárolta a 8659/11, 8659/14 és 8659/15 hrsz.-ú ingatlanokat. Ezeket a
telephelyéhez tartozó Ge egyéb ipari gazdasági zónába szeretné átsoroltatni, hogy össze tudja vonni
meglévő ingatlanjaival.
T.2.
A 5399 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a tervezett fejlesztések megvalósításához kérnek övezeti határ
módosítást.
A Hittudományi Főiskola bővítéséhez a Vt 112060 övezeti besorolású, 5364 hrsz.-ú és a Vt 215355
övezeti besorolású, 5399 hrsz.-ú építési telek összevonása szükséges. Terveik között szerepel az így
létrejött építési telken görögkatolikus múzeum és vendégház építése.
A két építési telek összevonásához szükséges az azonos övezeti besorolás, így az 5399 hrsz.-ú ingatlan
besorolása Vt 112060 kódra változna. Szerkezeti terv módosításra a T.2. sorszámú módosítás
esetében nincs szükség.

2.5 A módosítások várható hatása
A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit, ami gazdasági szempontból a város részére is
hasznos lehet munkahely teremtő beruházásként.
T.2. A közösségi funkció kialakítása ezen a területen támogatható. Az iskola tömbjénél megengedett
építménymagassághoz hasonlóan növelt magassággal a kérelmező véghezviheti elképzeléseit.

T.1.
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3. Áttekintő térké~ a módosítással érintett területekkel
A6
85

tL
04

Ü

MÓDOS/TAS HELYE

C5
05

F1
G3

E6

El

EB

F5

F6

f1

FB

&5

G6

Gl

GB

H6

Hl

HB

H4

H5

13

14

15

f."

DB

E5

H3

J2

6

J5

J

K5
L4

L5

L6

4. A módosítással érintett területek

Sorsz.

Módosítás
megindításáról

Szelvény-

szóló határozat

szám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

száma

T.1.

T.2.

115/2018. (IX.4.)

123/2018. {IX.25.)

G5-l, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utca Gömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

F4-2, FS-1

Víz utca- Rákóczi utcaMártírok tere- Síp utcaBethlen Gábor utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési
elképzelések
megvalósításához.
Lke -7 Ge
Hittudományi
Főiskola
fejlesztési
elképzelések
megvalósíthatósága
érdekében
övezeti
határvonal
módosítás az 5399 hrsz.-ú ingatlanon
Vt 215355 ~ Vt 112060
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S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT)
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (X/1.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011. (Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és
természetvédelm i elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlés 2013 . december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény módosítását a 2013 . évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása .
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás történik határuk módosul, a
szerkezeti tervünk változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás kimutatásra
szükség van. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.

Jelmagyarázat
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
Erdőgazdálkodási

Mezőgazdasági

térség

térség

Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség

••

...

Települési térség
1OOO ha felett
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3
19/2011. (Xll.1} önk. rendelethez

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
TERÚLCTFE HASZNA AS R NDSZERE

c::J Mczógazdmógi tér~ég

D

Vegyes terü etfe h<11i116ló1ú lérség

D

V'zgazdólkodósi té~ég

[:=J Vá<osim ;e cpu ósi térség

CJ Hagyományosan vidéki lelepOfési térség
Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve:
frl..,._GYMAZA MN
ll1(Jflf1Jf'V.4.IM.ICG'Y......,..~

m»'Ul..tsmaum TCM.A#~
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2013. évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján:

(2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet}

Sor sz.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Módosítással érintett területek száma
1
Övezetek megnevezése

1

Országos ökológiai hálózat

2

Kiváló

3

2

Érintettség
nem

nem

nem

nem

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

nem

nem

4

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

nem

nem

s

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

6

Világörökségi és világörökségi várományos
terület

nem

7

Országos

nem

nem

8

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe

nem

nem

9

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

nem

nem

termőhelyi

adottságú szántóterület

vízminőség-védel mi

terület

nem

Jelenlegi módosításaink területei az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintettek. Az
OTrT 15.§-ának megfelelően a szennyvíz elvezetése kialakult ezeken a területeken.

Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata:

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos ökológiai hálózat övezete

Jelmagyarázat
-

Országos ökológiai hálózat övezete

Alaptérképi elemek

Országhatár

CJ Megyehatár
Közigazgatási határ

~j Települési térség
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete

„

aza

Jelmagyarázat
Kiváló termöhely1 adottságu szántóterület övezete
Alaptérkép! el emek
Országhatár

0

Megyehatár
Közigazgatási határ

!',

,J

Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jelmagyarázat
Jó termöhely1 adottságú szántóterulet övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

/~

D

Megyehatár
Közigazgatási határ

'

Települési térség
Vizíelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
Jelmagyarázat
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterü let övezete
A laptérképi elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ
Települési térség
Vízfelület, vízfolyás
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

Jelmagyarázat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten

kezelendő

terület övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

D

'\
f

Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Települési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete

Jelmagyarázat
Világörökségi és v1lágörökség1 várományos terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

J

J

~\

~

0

Megyehatár
Közigazgatási határ

(;J

Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Jelmagyarázat
Országos vizminöség-védelmi terület övezete
A laptérképi elem ek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ

G

Települési térség

Ügy iratszám : FŐÉP/1624-1/2018.
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I

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása

;;-

f

b
(háza

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe
Jelmagyarázat

-i.
llAl!ALYOlA~

ELEMEK

Al.AP!(< ~(p

JELEK

t.:J ,•.._.... ,.,....,

NG~ul

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Jelmagyarázat
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ

(, l

Települést térség
Vízfelület, vízfolyás
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Területrendezési Terv rendelkezései
alapján:
(19/2011. (Xll.l.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete)

Sor

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv

. _,

sz.

_, '

'.

~·

~

...

,„.„„„,

övezetek meanevezése
1
2
3
4

s
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

al Ma2terület
bl Ökoló2iai folvosó
cl Pufferterül et
bl Kiváló termőhelvi adottsá2ú szántóterület
dl Kiváló termőhelvi adottságú erdőterület
dl Erdőteleoítés re iavasolt terület
el Országos ielentőségű táikéovédelmi terület
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi -terv ovábbfejlesztése
keretében megvalósuló vízkárelhárítá si célú
szükségtározók területe
el Ásvánvi nversanvagvagvon-terület
fi Rendszeresen belvíziárta terület
e:l Földtani veszélvforrás területe
i l Ki emelt fontossá 11:ú honvéd el mi terület
hl Honvédelmi terület
Me'1:Vei területrendezési terv
al tanvás térsée:
bl táirehabilitációt igénvlő terület

17 c)

szélerőműpark

telepítéséhez vizsgálat alá vont terület

18 dl térsé2i árvízi knrkázatkezelési terület

1

2

rintettség
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem nem
nem nem
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Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való
érintettségeket:
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táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján :

Területrendezési ajánlások

Módosít6ssal érintett területek sz6ma

2
Érintettség

1

Övezetek megnevezése
1
2

Vízeróziónak kitett terület

nem

nem

Széleróziónak kitett terület

nem

nem

3

Történeti települési terület

igen

igen

4

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi te rület

nem

ne m

s

Együtt tervezhető térségek övezete

igen

igen

6

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

Jelenlegi módosításaink területe a széleróziónak kitett terület övezete által nem érintett.
Jelenlegi módosításunk valamennyi területe a történeti települési terület és az együtt tervezhető
térségek övezete által érintett.
A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos települések nincsenek bevonva .

Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. (Xl.30.) önkormányzati határozat
rendelkezései alapján:
(2. melléklet - Sajátos Megyei Térségek)

Gazdaságfejlesztés
térségei és
térségi
jelentőség ű

központjai

igen
igen

TurizmusNATURA
NATURA
fejlesztés
Komplex
Magas
NitrátÉrzékeny 2000
2000
t érségei és
természeti tájgaztelepülési természet- madárérzékeny árutermelő
értékű
dálkodás
térségi
megőrzési
védelmi
területek mezőtérségek
jelentőségű
területek
térségei
területek
területek
gazdaság
központjai
területe

igen
igen

igen
igen

nem
nem

nem
nem

nem
nem

kataszter
által
érintett
település

telepítés
szempontjából
vizsgálat
alá
vonható
terület

nem

igen

nem

igen

nem

nem

igen

nem

igen

nem

Tájékoztatásul mellékeljük a Sajátos Megyei Térségek szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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9
TERÜLETI MÉRLEG
Az alábbi táblázat Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkozó térségi mérleget és az
összehasonlítás alapjául szolgáló határértéket tartalmazza:
OTrT területfelhasználási
térségei

Területnagyság
(ha}

OTrT területfelhasználási

6 207,25

erdőgazdálkodási

Minimálisan

térség
Mezőgazdasági

Vegyes területfelhasználású
térség

3 152,94

Települési térség

6 891,75

Vízgazdá 1kodási
térség

385,43

Összesen:

24 750,77

legalább 85%-ban

3957,1218
(63,75%)

erdőterület

térség
legalább 75%

legalább 85%-ban

mezőgazdasági

mezőgazdasági

térség
legalább 75%
mezőgazdasági vagy
erdő térség
legalább 75%-ban
városias térség
legalább 90%-ban
vízgazdálkodási
térség

terület
legalább 85%
mezőgazdasági vagy
erdő terület

10 813,40

térség

területnagyság
(ha)

előírásai

legalább 75%

Erdőgazdálkodási

teljesítendő

(megyei TRT}

6893,5425
(63,75%)
2009,9992
(63,75%}
5168,8125
(75%)

legalább 90%
vízgazdálkodási
terület

312,1983
(81%)

A területi mérleg összehasonlítási alapját Nyíregyháza MJV településrendezési tervének 2018. évi
tárgyalásos eljárás szerinti A NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT NYÍRSZŐLŐS! ÚTI BEFEJEZŐ SZAKASZÁNAK
NYOMVONAL MÓDOSÍTÁSA adja (FŐÉP/471/2018.)
Az alábbiakban a terület-felhasználás változással járó módosítások tételes felsorolása alapján
összesítésre kerül a területi mérleg változása:
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0,8769

Köá

Ge

0,8769

-0,8769

0,4678

Köá

Ge

0,4678

-0,4678

1,2257

Lke

Ge

0,9209

Lke

0,0100

Lke

-0,8027

0,8027

Ge

-0,9209

0,9209

Köá

-0,0100
-1,7336

0,0100
3,0683

0,0000

0,0000

0,0000

„ ....
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Terület-felhasználási
kategória
Erdő

terület
Mezőgazdasági terület
Vegyes terület
Települési terület
Vízgazdálkodási terület
Út, vasút
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Jelenlegi TSZT szerinti
kategóriák nagysága
(ha)

Területtel-használás
változás (ha)

Tervezett TSZT szerinti
terület-felhasználás (ha)

3963,937
14330,079
258,7607
7004,3777
619,022
1784,3596

0
0
0
1,3347
0
-1,3347

3963,937
14330,079
258,7607
7005,714
619,022
1783,0249

--~.-~

A tervezési területeket az OTrT
területfelhasználási kategóriái alapján
va lamennyi kategóriára vizsgálni kell.

Erdőgazd álkodási térség
OTrT szerinti területnagyság: 6 207,25 ha

TSZT szerinti területnagyság: 3963,937~ 63,75% => nem változott, megfelel!
IVlezőgazdaságitérség:

OTrT szerinti területnagyság: 10 813,40 ha
TSZT szerinti területnagyság: 14330,079~ 63,75%) => nem változott, megfelel!
Vegyes terület- felhasználású térség:
OTrT szerinti területnagyság: 3 152,94 ha
TSZT szerinti területnagyság: 258,7607ha => nem változott, megfelel!
Települési térség:
OTrT szerinti területnagyság: 6 891,75 ha
TSZT szerinti területnagyság: 7005,714 ha~ 75% => megfelel!
Vízgazdálkodási térség:
OTrT szerinti területnagyság: 385,43 ha
TSZT szerinti területnagyság: 619,022ha ~ 81% => nem változott, megfelel!
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6.
Sorsz.

Szelvényszám

Módosítással érintett területek lehatárolása
Területlehatárolás

T.1.

1

A tervezési területek alaptérképe - 11 Készült az állami alapadatok fe lhasználásával"
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Sorsz.

T.2.

Szelvényszám

Területlehatárolás

FS-1, FS-2

Víz utca- Rákóczi utca- Mártírok tere- Síp utca- Bethlen Gábor utca által határolt
tömb
SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA NEM VÁLT SZÜKSÉGESSÉ
_:.o......,,-.~

':r

A tervezési területek ortofotója (forrás www.google.hu 'maps)
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A tervezési t erületek alaptérképe - „ Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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7. A módosítással érintett területek részletes bemutatása

-
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Az övezeti határ módosítása a Tünde utcán
lévő HÜBNER Kft. telephelyénél

T.1.
Módosító eljárás típusa:
tárgyalásos eljárás

Megindító bizottsági határozat:
115/2018. (IX.4.}

1

Szelvényszám: GS-1, GS-3

Módosítás célja:
A Tünde utcán lévő HÜBNER Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához bővíteni szeretné
telephelyét, ezért megvásárolta a 8659/11, 8659/14 és 8659/15 hrsz.-ú ingatlanokat. Ezeket a
telephelyéhez tartozó Ge egyéb ipari gazdasági zónába szeretné átsoroltatni, hogy össze tudja vonni
meglévő ingatlanjaival.
Módosítás várható hatása:
A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit, ami gazdasági szempontból a város részére is hasznos
lehet munkahely teremtő beruházásként.
Hatályos szabályozási terv kivonat:
.,,.,,
111-13
711765 L
e . . .·~
. n ~-'...
~
- ...
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L_~
t

1 11"-'V

711966
13U1
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Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Jelenlegi szabályozás
övezeti kód
Terület-felhasználás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e
Beépítési mód
Megengedet legkisebb
telekméret
Megengedett legkisebb
telekszélesség
Megengedett legkisebb
telekmélység
Megengedett legnagyobb
beépítettség
Legkisebb zöldfelületi fedettség
Megengedett építménymagasság

Tervezett szabályozás

Lke 413443

Köá

Ge 711966

Kisvárosias lakózóna

Általános
közlekedési zóna

Egyéb ipari gazdasági zóna

mezővárosi

v.
kertségi

belső

-

egyéb

nem kialakult

-

nem kialakult

zártsorú általános

-

szabadonálló-telepszerű

720m2
14m
30m
40%
20%
7,Sm /fsz.+lem+tetőtér/

-

-

Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
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10 OOO m2
50 m
som
50%
20%
9,Sm-12,Sm /fsz.+3em+tetőtér/
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Övezeti határ módosítása a Bethlen Gábor utcán a Hittudományi

T.2.

Főiskolát érintően

Módosító eljárás típusa :
tá rgyalásos eljárás

Megindító bizottsági határozat:
123/2018. (IX.25.)

Szelvényszám: F4-2, F5-1

Módosítás célja:
A 5399 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a tervezett fejlesztések megvalósításához kérnek övezeti határ
módosítást.
A Hittudom ányi Főiskola bővítéséhez a Vt 112060 övezeti besorolású, 5364 hrsz.-ú és a Vt 215355 övezeti
besorolású, 5399 hrsz.-ú építési telek összevo nása szükséges. Terveik között szerepel az így létrejött építési
telken görögkatolikus múzeum és vendégház építése.
A két építési telek összevonásához szükséges az azonos övezeti besorolás, így az 5399 hrsz.-ú ingatlan
besorolása Vt 112060 kódra változna.

Módosítás várható hatása:
A

kére lm ező

elvégezheti fejlesztési elképzeléseit.

I
5414

---

5413

112

5361

14

:

'

Övezeti kód
Terület-felhasználás

Jelenlegi szabályozás

Tervezett szabályozás

Vt 215355

Vt 112060

Településközponti vegyes

Településközponti vegyes

Építészeti karakter

polgárvárosi

belvárosi

Építési övezet kialakult-e

nem kialakult

nem kialakult

zártsorú általános

szabadonálló ált alános

600m2

adottságtól függően

Beépítési mód
Megengedet legkisebb telekméret
Megengedett legkisebb telekszélesség

12 m

Megengedett legkisebb telekmélység

30m

Megengedett legnagyobb beépítettség

40%

50%

Legkisebb zöldfelületi fedettség

20%

10%

Megengedett építménymagasság

7,5m-9,5 m /fsz.+2em+tetőtér/

Ügyiratszám: FŐlP/1624-1/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
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8. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
I

Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti területtel,
illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi előírásokkal.
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A tervezett módosítások a város kialakult táji adottságaihoz igazodnak, a tájban kirívó vá ltozást nem
okoznak. A T.1. számú módosítás esetében fe l merülő, a lakóterületek és a gazdasági zóna
közelségéből adódó konfliktushelyzet az előírt zajvédő fal és te lken be lüli kötelező zöld telepítéséve l
enyhíthető.

A T.1. jelű tervmódosítási javaslatunk (Hübner-H Kft. telephely bővítéséhez kapcsolódó
mód változtatás)
esetében
a Fej lesztő
"Alátámasztó
tanulmány
területfelhasználási
tervezett telephelybővítés miatti RRT módosítási kérelemhez" címmel tanulmányt készíttetett. A
dokumentáció szerint a jelenleg működő üzemekhez kialakított zajvédelmi rendszer (zajvédő
töltésekkel, háromlépcsős növényzettel és tömör zajvédő kerítéssel) bőven túlmutat az előírások
szerint szükséges intézkedéseken a lakóövezetekkel történő problémamentes együttélés érdekében.
Fejlesztési elképzeléseik megvalósításánál sem szeretnék a jó l működő védelem paramétereit
csökkenteni, ehhez kevés a jelenleg rendelkezésre álló terület. A bővíthetőséget a régi, szintén
gyártelepként működő volt HAFE területeken tervezik megvalósítani, tehát a hatályos rendezési
tervben ezen lakóövezetként jelölt területek visszamódosítását szeretnénk elérni. A fejlesztési
tervekben a meglévő üzemekhez és raktárakhoz hasonló kapacitású épületek létesítése szerepel.
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BIA érték változás:

8

Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az
övezeti jel változásából adódó biológiai aktivitás érték változást az építési hatósági eljárás során az
eljárás keretében a telken belül kell igazolni.

9. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A tervezett módosításoknak nincsenek a település alapvető közlekedési rendszerét befolyásoló
hatásai. A T.1. számú módosítás esetében a kijelölt 1. rendű közlekedési terület szélessége a tervezési
területen belül csökken.
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Tervezett kőrforgolom helyszínrojzo

A településf ejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl. 8.)
Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az
OTÉK 2012 . augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszközök 2019 . december 31-ig
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alkalmazhatóak. A fent nevezett jogszabályból kifolyó lag a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Osztálya a jelenleg hatályban lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatát tervezi. Az
em lített felülvizsgálat során a Tünde utca teljes hosszában csökkenni fog az út szabályozási
szélessége. Ezt a Tünde utca és a Kállói út kereszteződésénél tervezett körforgalom engedélyezési
terve támasztja alá. A tervezett körforgalom Tünde utcai kijáratánál 2 forgalmi sávot terveznek
megvalósítani, így a jelenleg érvényes szabályozás mértékét (40 m) e legendő 22 m-re csökkenteni. A
jelenleg zajló útburkolat felújítás során a Tünde utca teljes hosszán 2xl sávos útburkolatot építenek.
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A Tünde utca tervezett mintakeresztszelvénye

10. Közműellátási vizsgálat
A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A területek felszíni vízelvezetését
úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A
tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racioná lis vízgazdálkodás a beépítésre szánt
területeken megoldandó.
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.
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11. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező vá ltozások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociá lis helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A beépíthető területek átsorolása. ill. kije lölése esetén a meglévő infrastruktúra jobb
kihasználása kapott prioritást. A terület-felhasználási lehetőségek meglévő adottságokhoz, jelenlegi
felhasználásához történő igazításával a fejlődés e l őremozdítása és a befektetési szempontból még
vonzóbbá tétele a cél.

12. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utcaképben, telekhasználatban,
építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem jelentenek a módosítások.

T.1.
A HÜBNER Kft. fejlesztési elképzeléseit a beépítési tanulmányterv mutatja meg. A módosítás
következtében egy összefüggő, beépíthetőség szempontjából kedvezőbb ipari terület alakul ki. Az új
ipari parki épületek létesítésénél a telek nagysága következtében nagyobb távolságot lehet tartani a
lakóépületek mellett. A lakóövezet védelme az ipari telep déli oldalán létesített zajvédő tö ltésekkel,
illetve háromszintes növényzettel biztosított.

TERVEZETT PARKOLÓ
TERÜLET 3880 m2

.
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Beépítési tanulmányterv (HÜBNER Kft.)
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T.2.

\- 1

A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola bővítéseként jelenik meg a görögkatolikus múzeum és
vendégház létesítésének igénye. A beépítési tanulmányterv szerint a tervezett épület szervesen
illeszkedik a meglévő városi szövethez, azon belül a Főiskola épületéhez.
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Beépítési tanulmónyterv
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8. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Településrendezési eszközeinek módos í tása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42/A.§-a szerinti állami főépítészi
eljárás záró szakmai véleménykérő dokumentációja

2 terület rendezési terv módosítása
- a Nyugati elkerülő út Nyírszőlősi úti körforgalmi csomópontja
- a HÉSZ beépítési kódjának visszaállítása
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

A , .....
{/ ~
Veres István
okleveles építészmérnök
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatársak:

Kukucska Zsolt
okleveles építőmérnök
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R E N D E LE T-T E R VEZE T

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„... /„„. (...„.) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. {V.5.) önkor mányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes sze rkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(2 terület rendezési terv módosítása
- a Nyugati elkerülő út Nyírszőlősi út i körforga lmi csomópontja
- a HÉSZ beépítési kódjának visszaállítása)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott fe lhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározot t
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében és 9. mellékletében biztosítot t
véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztá ly Út ügyi Osztá ly
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Fe lelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Éle lmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivata la Agrárügyi Főosztály Erdőfel ügye leti
Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.)
Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011 .(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 36.§ (2) f) 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„3. A Vt 21536Zjelű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások:
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség: 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."
2.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
3. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018.
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Előzmények

Magyarország Kormánya az „ Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről" szóló 345/2012. {Xll.6.} Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 338 . sz. Nyugati elkerülő út megvalósításával és
használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. {NIF Zrt.) kérelmére a a Nyugati elkerülő út tervezett
Nyírszőlősi úti befejező szakaszának nyomvonal módosítása vált szükségessé, a módosítás szakmailag
támogatható volt, az eljárást lefolytattuk 2018. júniusában. A Közgyűlés a 131/2018. {Vl.21.) számú
határozatában és a 18/ 2018. (Vl.22.) önkormányzati rendeletében döntött a módosítások
jóváhagyásáról. Rajzi feldolgozásból adódó hiba fo lytán a 0386/33 hrsz.-ú ingatlanon keresztül vitt
másodrendű közlekedési út törlésre került. Ezáltal a 0386/30 és 0386/124 hrsz.-ú ingatlanok
megközelíthetetlenné válta k. Időközben a 0386/33 hrsz.-ú ingatlan a módosítás előtti állapotnak
megfelelően megosztásra került. A szervizút visszaállítása szükséges állami főépítészi eljárásban .
Nyíregyhá za MJV közgyűlése a 31/2017.(X.27 .) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabályok alapján a HÉSZ egyes e lőírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rend elettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a je l entős mennyiségű törlendő e l őírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.
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Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről
Sorsz.

M ódosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya
elkerülő
út tervezett
úti befejező szakaszánál a
0386/33 hrsz.-ú ingatlanon keresztül
vitt
másodre ndű
közlekedési
út
visszaállítása szükséges a környező
telkek megközelítéséhez.
A HÉSZ 36.§ {2) f) 3. pontja
visszaállításra kerül technikai hibából
eredő t örlés után.

A

Á.1.

132/2018. (X.16.)

B4-1

Simai {IX. )-főfolyás - 0387 /1
csatorna- 0387 /3 csatorna 0386/17 hrsz.-út- Izabella utca Nyírszőlősi út- Dolmány utca

Á.2.

19/2018. (11.20.)

-

Nyíregyháza közigazgatási területe

I

Nyugati

Nyírszőlősi

0

MÓDOS/rAs HEL 'YE:

C3

08

E8
F2

F3

G2

G3

f8

J2

l4

l

lS

L6
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Módosítással érintett területek lehatárolása
Sorsz.

Szelvényszám

Területlehatárolás
Nyírszőlősi

Á.1.

B4-1

út - 0386/17 hrsz.-út - 0387/1 és /3 csatorna - Simai(IX.)-főfolyás Dolmány utca - Berek utca - Csutorás utca - Nyírszőlősi út- Izabella köz - Kocsány
utca - Csősz utca - Nyírszőlősi út - Dolmány utca

A tervezési területek alaptérkép kivonata
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Szabályozási tervet érintő módosítási javaslatok
Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Sorsz.

Á.1.

132/2018. (X.16.)

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Simai (IX.)-főfolyás - 0387 /1

A Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszőlősi

csatorna- 0387/3 csatorna 0386/17 hrsz.-út - Izabella utca Nyírszőlősi út - Dolmány utca

84-1, 84-3

úti befejező szakaszánál a 0386/33 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül vitt má sodrendű
közlekedési út visszaállítása szükséges a
környező telkek megközelítéséhez.
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Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Á.2.

19/2018. (11.20.)

-

Tervezési területek

9

Módosítás tárgya

A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja
Nyíregyháza közigazgatási területe visszaállításra kerül technikai hibából
eredő törlés után.

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

1

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült oz állami alapadatok felhasználásával"

Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabályok alapján a HÉSZ egyes előírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.
A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül:
„3. A Vt 21536Zje/ű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség: 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."

Ügyiratszám: FŐÉP/1577-2/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Telepü lésrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
-Állami főépítészi eljárás, zá ró szakmai véleménykérő dokumentáció -

10

...,

=

l!!
e

r

:1'
•'
'

m
....
m

"'

1

.,,

0

z

;;l
N

m

"'

C•

~

G)

<
L

m
r

.,,"'
"'mr
m
m

m

.

;::

m

"'

l
1
1

Ügyiratszám: FŐÉP/1577-2/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

!• 1

1

9. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

Településrendezési eszközei nek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42/A.§-a szerinti állami főépítészi
eljárás záró szakmai véleménykérő dokumentációja

2 terület rendezési terv módosítása
- a Nyugati

elkerülő út Nyírszőlősi úti körforgalmi csomópontja
- a HÉSZ beépítési kódjának visszaállítása

- ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. december

r

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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1.

1. ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

A v'\

~~;es-lstván
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

ll..L..~ ~uKukucska Zsolt
okl. építőmérnök
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2. BEVEZETÉS
2.1

Előzmények

Magyarország Kormánya az „ Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről" szóló 345/2012. (X/1.6.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 338. sz. Nyugati elkerülő út megvalósításával és
használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kérelmére a a Nyugati elkerülő út tervezett
Nyírszőlősi úti befejező szakaszána k nyomvonal módosítása vált szükségessé, a módosítás szakmailag
támogatható volt, az eljárást lefolytattuk 2018. júniusában. A Közgyűlés a 131/2018. (Vl.21.) számú
határozatába n és a 18/2018. (Vl.22.) önkormányzati rendeletében döntött a módosítások
jóváhagyásáról. Rajzi feldolgozásból adódó hiba folytán a 0386/33 hrsz.-ú ingatlanon keresztül vitt
másodrendű közlekedési út törlésre került. Ezáltal a 0386/30 és 0386/124 hrsz.-ú ingatlanok
megközelíthetetlenné váltak. Időközben a 0386/33 hrsz.-ú ingatlan a módosítás előtti állapotnak
megfelelően megosztásra került. A szervizút visszaállítása szükséges állami főépítészi eljárásban.
Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
településképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabályok alapján a HÉSZ egyes előírásainak
hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel
módosítottuk a HÉSZ előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan
jogszabályi elemek is bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása
állami főépítészi eljárás keretében lehetséges.

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- a 188/2018. (Xl.29.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25 .), a 235/2017 .
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.) sz., a
2/2015. (1.29 .) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013 . (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13 .) sz. határozattal, a 266/2012 . (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz. határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25 .) sz. határozattal, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009 .
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009 .(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.(11.11.) a 28/2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/ 2012.(Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.(IV.26.), a
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(V lll.30.), a 34/2013 .(IX.27 .), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22 .), a 22/2014.(Vlll. 22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
Ügyiratszám: FŐÉP/1577-2/2018.
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8/2015.(111.27 .), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. {Vl.26.), a 18/2015. {Vlll.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. {Vll.1.), a 21/2016. {IX.23.), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. {111.31.), a
17/2017. {IV.28.), a 22/2017. {Vl.30.), a 24/2017.{IX.1.), a 26/2017. {IX.29.), 30/2017.(X.27.), 2/2018.
(1.26.), a 13/2018. (IV.26.), a 16/2018.(Vl.1), a 18/2018.(Vl.22.), a 24/2018.(X.19.) és a
26/2018.(Xl.30.) önkormányzati rendelettel).
2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását és a
hatályos Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítását.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A
hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a módosítások
mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek tárgyalásra
tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfe lületi, közlekedési kiegészítő vizsgálatok.
2.4 A módosítások célja, tárgya
- Á.1.: A Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszőlősi úti befejező szakaszánál a 0386/33 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül vitt másodrendű közlekedési út visszaállítása szükséges a környező telkek
megközelítéséhez.
-Á.2.: A Helyi Építész Szabályzat (HÉSZ) 36.§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül technikai hibából
eredő törlés után.
2.5 A módosítások várható hatása
- Á.1.: A szabályozási terv összhangba kerül a tervezett állapottal, a szabályozási tervben küzútről
jelenleg megközelíthetetlen ingatlanok megközelíthetővé válnak.
-Á.2.: A szabályozási tervben lévő Vt 21536Z sajátos előírású kód (2. jelű sajátos előírású területen)
szöveges előírása visszaállításra kerül, ezáltal összhangba kerül a szabályozási terv és a HÉSZ is újból.
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3. Módosítással érintett területek
Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Sorsz.

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

el kerülő
út tervezett
úti befejező szakaszánál a
0386/33 hrsz.-ú ingatlano n kereszt ül
vitt
másodrendű
közlekedési
út
visszaá llítása szükséges a környező
telke k megközelítéséhez.
A HÉSZ 36.§ (2) f ) 3. pontja
Nyíregyháza közigazgatási terület e visszaá llításra kerül technikai hibából
eredő t örlés után.

A

Á.l.

132/2018. (X.16.)

B4-1

Á.2.

19/2018. (11.20.)

-

Simai (IX.)-főfolyás - 0387/1
csato rna- 0387/3 csato rna 0386/17 hrsz.-út- Izabe lla utca Nyírszőlősi út - Dolmány ut ca

Nyugati

N yírszőlősi

4. Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről
A6

Q

MóDOSITÁS HELYE

DB
EB

FB

11

J2

KS
LS

L6

l
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S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát sza bályozó jogszabályok:
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (tová bbiakban: OTrT)
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. {Xll.1.}
önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tele pülésre ndezési Tervéhez ka pcsolódó aján lásokró l szó ló
147/2011. (Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közleke dés hálózat i rendszere, környezeti, és
természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a t ervhierarchiá ba n felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival. Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítását a 2013. évi CCXXIX. tv.el. A településrendezési eszközök készítése során a módosított OTrT a j elenleg figyelembe vee ndő
magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban van a SzSzB MTrT módosítása.
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás nem törté nik, határuk nem módosul,
a szerkezeti tervünk nem változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás
kimutatásra nincs szükség. A tervezési területeink a települési térségbe t artoznak.

Jelmagyarázat
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
Erdőgazdálkodási
Mezőgazdasági

térség

térség

Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
1000 ha felett

Szabolcs- Szatmár- Bereg M egye Területrendezési Terve (részlet):

19/2011. (Xll.1) önk. rendelethez

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
TERÜIETFE HASZNA ÁS R NDSZERE
-

Erdögozdo od-... '" ~g

D

Me1ógazrlosógi tOOég

c::::::J Vegyes terUletfe ha Wl61o iÚ llctség
CJ vrzgazd61kodoo tMég
c::J Vórosío; •ecpúóSi tooóg
CJ Hogyornó'1yoson vtdé~l tetepülési létség
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Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve:

-,

jf
':/
r

Összesítő táblázat az OTrT tv 2013. évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján:
(2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet)

Sorsz.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Módosítással érintett területek száma
Övezetek megnevezése

1

Érintettség

2
Érintettség

1

Országos ökológiai hálózat

nem

-

2

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterü let

nem

-

nem

-

nem

-

3

7

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

4

Kiváló termőhelyi adottságú

erdőterü l et

s

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

-

6

Világörökségi és világörökségi várományos
t erü let

nem

-

7

Országos vízminőség-védelmi terület

nem

-

8

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

nem

-

9

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

igen

-

A jelenlegi módosítás területe az országos víz minőség-védelmi terület övezete által nem érintettek.
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Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata :
J

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Országos ökológiai hálózat övezete
Jelmagyarázat
-

Országos ökológiai hálózat övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ
r-

[,_

·b~ -~~~~[J
,áza

Települési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete

·.' y
'i

Jelmagyarázat
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

D

Megyehatár
Közigazgatási határ

!'.;

Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

[)U(-~~C)'
áza

'

·. '

.L

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jelmagyarázat
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

CJ Megyehatár
Közigazgatási határ
Telepulés1 térség
Vízfelület, vízfolyás
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

Jelmagyarázat
Kiváló termóhelyi adottságú erdóterület övezete
Alaptérképi elemek

7

Országhatár

D

Megyehatár
Közigazgatási határ
Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

Jelmagyarázat

,

TáJképvédelmi szempontból kiemelten kezelendó terület övezete
Alaptérképi elemek

1\J

Országhatár

D

Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Települési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete

Jelmagyarázat
Világörökségi és v1lágörökség1 várományos terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

/

~\

~

D

Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Települési térség
Vízfelület, vízfolyás
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos vízminőség-véde lm i terület övezete

Jelmagyarázat
Országos vlzmmöség-védetmi terület övezete
Alaptérképi elemek

,1/.

Országhatár

CJ Megyehatár
Közigazgatási határ
(

Települési térség

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe
Jelmagyarázat
SIA!ÁlYOIAS ElE"[(

AlAPT(<tlPI Jf.E(

<.::'.)

ffff,jk, """'

/V •6"!
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

'. \

Jelmagyarázat

=lr

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

7

LJ Megyehatár

'

Közigazgatási határ

~ Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Ter ületrendezési Terv rendelkezései
alapján :
(19/2011. (Xll.1.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet e)

Sorsz.

1
2
3

4

s
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
Módosítással érintett területek száma
Övezetek megnevezése
a) Magterület
b) Ökológiai folyosó
c) Pufferterület
b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
d) Erdőtelepítésre javasolt terület
e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
ovábbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkárelhárítási célú szükségtározók területe

1
Érintettség

2
Érintettség

nem

-

nem

-

nem

-

nem
nem

-

nem

-

nem
nem

e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület
f) Rendszeresen belvízjárta terület
g) Földtani veszélyforrás területe
i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
h) Honvédelmi terület
Megyei területrendezési t erv
a) tanyás térség
b) tájrehabilitációt igénylő terület
c) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá
vont terület

nem

-

nem

-

d) térségi árvízi kockázatkezelési terület

igen

-

nem

-

nem

-

nem
nem
nem
nem
nem
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Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való
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Tájékozt atásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján:

Sorsz.

1

M6dosít6ssal érintett területek sz6ma
Övezetek megnevezése

1
2
3
4

s
6

6

Területrendezési ajánlások

Vízeróziónak kitett terület
Széleróziónak kitett terület
Történeti települési terület
Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőségvédelmi terület
Együtt tervezhető térségek övezete
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

2

Érintettség Érintettség
nem
igen
igen

-

nem

-

igen

-

nem

Jelenlegi módosításunk területe a széle róziónak kitett terület övezete által érintett.
Jelenlegi módosításunk valamennyi területe a történeti te lepülési terület és az együtt tervezhető
térségek övezete által érintett.
A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos települések nincsenek bevonva .

Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. {Xl.30.) önkormányzati határozat
rendelkezései alapján:
(2. melléklet - Sajátos Megyei Térségek)

TurizmusNATURA
NATURA
fejlesztés
Érzékeny 2000
2000
térségei és
települési természet- madártérségi
térségek
megőrzési
védelmi
jelentőségű
területek
területek
központjai

igen

igen

igen

nem

nem

Magas
Komplex
Nitrát·
természeti tájgazérzékeny
értékú
dálkodás
területek
területek
térségei

nem

Országos
gyümölcs
termőhely
árutermelő
mező-

gazdaság
területe

igen

nem

kataszter
által
érintett
település

igen

nem

Tájékoztatásul mellékeljük a Sajátos Megyei Térségek szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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6. A módosítással érintett területek részletes bemutatása

a Nyugati elkerülő út Nyírszőlősi úti körforgalmi csomópontjánál
szervizút visszaállítása

Á.1.

Módosító eljárás típusa:
Főépítész által
Szelvényszám: 84-1
állami főépítészi eljárás
TÁMOGATOTT kérelem
Módosítás célja:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kérelmére a a Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszőlősi
úti befejező szakaszának nyomvonal módosítása vált szükségessé, a módosítás szakmailag támogatható
volt, az eljárást lefolytattuk 2018. júniusában. A Közgyűlés a 131/2018. (Vl.21.) számú határozatában és
a 18/2018. (Vl.22.) önkormányzati rendeletében döntött a módosítások jóváhagyásáról. Rajzi
feldolgozásból adódó hiba folytán a 0386/33 hrsz.-ú ingatlanon keresztül vitt másodrendű közlekedési
út törlésre került. Ezáltal a 0386/30 és 0386/124 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetetlenné váltak. A
szervizút visszaállítása szükséges állami főépítészi eljárásban. Időközben a 0386/33 hrsz.-ú ingatlan a
módosítás előtti állapotnak megfelelően megosztásra került 0386/139 - 03836/142 hrsz.-ú
ingatlanokra.
Módosítás várható hatása:
Jelen módosítással újból összhangba kerülhet a Nyugati elkerülő tervezett nyomvonala a szabályozási
tervvel és minden környező ingatlan megközelíthetővé válik egyszerű telekalakítással.
Hatályos szabályozási terv kivonat:

~

'

•
•••
•

033311•

•

I
i

••
••
•
••

••
••
••
••
••

v

, 'v

0386;41

03861124

„•

I

I•

'

!
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A HÉSZ technikai hiba folytán törölt beépítési kódjának visszaállítása

Főépítész által
Módosító eljárás típusa:
Szelvényszám: TÁMOGATOTT kérelem
állami főépítészi eljárás
Módosítás célja:
Nyíregyháza MJV közgyűlése a 31/2017 .(X.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város
te lepülésképi rendeletét, mely felsőbb rendű jogszabályok alapján a HÉSZ egyes előírásainak hatályon
kívül helyezését vonta maga után. A 30/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosítottuk a HÉSZ
előírásait, azonban a jelentős mennyiségű törlendő előírások közé olyan jogszabályi elemek is
bekerültek, melyek megtartása továbbra is szükséges. Ennek visszaállítása állami főépítészi eljárás
keretében lehetséges.
A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül:
„ 3. A Vt 21536Z jelű településközpont vegyes zónára vonatkozó építési övezeti előírások
3.1 legkisebb telekszélesség: 20 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekmélység: 30 m, ha kisebb, tovább nem csökkenthető
legkisebb telekterület: 600 m2
3.2 legnagyobb beépíthetőség : 50% sarokteleknél 60%
3.3 legkisebb zöldfelület: 20%
3.4 legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 6,5-8,0 m
3.5 maximális terepszint feletti szintszámok tetőtéri szinttel együtt
- 6,5 m-es építménymagasság esetén legfeljebb 2,
- 6,51-8,0 m építménymagasság között legfeljebb 3."
Módosítás várható hatása:
A szabályozási terv övezeti jelével meghatározott beépíthetőségi előírások újból összhangba kerülnek a
HÉSZ előírásaival.

A helyi építési szabályzat módosítása Nyíregyháza teljes közigazgatási területét érinti.
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7. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat

I

Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természet i területte l,
illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi előírásokkal.

BIA érték változás:
Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért nem
szükséges a biológiai aktivitási értéket újraszámolni, az nem változik.

8. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A T.1. tervezési területen a NIF Zrt. beruházásával kapcsolatban készülő engedélyezési terv
helyszínrajzai és mintakeresztszelvényei által igazolt a jogszabályoknak megfele l ő szükséges
helyigény a tervezett elsőrendű közlekedési célú közterületekhez.
A Nyugati elkerülő befejező szakaszának megépítésével Nyírszőlősről és a külső településekről
érkezők számára a belváros érintése nélkül érhető el az M3-as autópálya.
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A Nyugati elkerülő út befejező csomópontjának tervezett átépítési helyszínrajza (részlet)
Tervező : Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u 13/D.)
Ügyiratszám: FŐÉP/1577-2/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Te lefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

.1

....
:J

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
-Állami főépítészi eljárás, záró szakmai vé leménykérő dokumentáció -

9.

Közműellátási

25

vizsgálat

A szabályozási tervben tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják. A
területek felszíni vízelvezetését úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén
se okozzon belvízproblémát. A tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális
vízgazdálkodás a beépítésre szánt területeken megoldandó.
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.
A tervezett módosítások a város elektronikus hírközlési hálózatát nem érintik, így elektronikus
hírközlési fejezet készítése nem vált szükségessé a dokumentációban.

10. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A beépíthető területek átsorolása esetén a tervezett infrastruktúra jobb kihasználása kapott
prioritást.

11. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz jobban illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utcaképben,
telekhasználatban, építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem jelentenek a
módosítások.

Ügyiratszám: FŐÉP/1577-2/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth té r 1. Pf. 8 3.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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SZAHOLCS-SZATMÁR-HEIUG MEGY1:1
KORMÁNYI 11 VATAL
Ugyiratszám

SZ/4ÁF/00350-8/2018.
Kukucska Zsolt

DR KOVÁCS FERENC
polfJármester
NYIREGYHAZA MJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍREGYHÁZA
Kossuth tér 1.

4400
Tárgy : Nyíregyháza MJV településszerkezeti terv és leírás helyi építési szabályzat és szabályozási
terv 5 területen történő módosítása - 2018
Fő utca Rozsnyai utca Diák utca Vásárosnaményi út által határolt tömb A 12157 hrsz.-ú
E.1.
csatorna új telekhatárra helyezése
E2
02344 hrsz. ú út - 02270 hrsz. ú csatorna - 02355 hrsz.-ú út - 02359 hrsz -ú út által határolt tömb
Beépítési százalék növelése 15%-ról 40%-ra
E.3 .
3680 hrsz -ú vasúti terület- Kállói út- Lujza utca- Tünde utca Kéményseprő utca által határolt
terület A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági zónába történő
visszasorolása
E.4 .
A Margaretta utca- Bóbita utca- Alma utca által határolt tömb A 9732/3 hrsz -ú ingatlan övezeti
kód módosítása építménymagasság növelése 16 m-re
E.5.
Boglárka utca- Csobolyó utca- Egres köz- Szegély utca által határolt tömb Övezeti határ
módosítása a 16524/12 hrsz.-ú ingatlan telekalakitásának érdekében Nyíregyháza Nyirszölős
városrészében a Csobolyó utcán
Lke 413443 „ Lke400043
Egyszerűsített

eljárás - ismételt végső szakmai véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a 2018.12 .19 keltezésű levelében foglaltakra, a tárgyi helyi építési szabályzat
módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
JOgintézményekről szóló 314/20 12 (XI 8) Korm. rendelet (továbbiakban. Rendelet) 40 §szerinti írásos
véleményemet az egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának keretében az
alábbiakban adom meg

1.

MAGASABB SZINTŰ TERÜLETRENDEZÉS I TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
H'vatkozással a teroletfejlesztésröl és területrendezésről szóló 1996.· XXI tv (továbbiakban Tftv)
19.§ (2) e) pontjára, az ott rögzített (a miniszter feladatkörébe tartozó területrendezési feladatként
meghatározott) felhatalmazás alapján, e jogkörömben eljárva a Tftv. 23/A § előírásaiban foglaltak
figyelembevételével az alábbi állásfoglalást adom
A településrendezési eszközeik és az országos, illetve megyei területrendezési tervek (OTrT
tv; MTrT tv) összhangja a megyei főépítész 137-34/2018/ált. iktsz -ú véleményét 1s figyelembe
véve alapján - a módosítással érintett területet tekintve biztosított.

Allarn1 Foépitesz
4400 Nyiregyhaza, Hösök tere 5. 4401 Nyiregyháza Pr 199 Telefon 42/795-691 Fax 42/599-309
E-mail. allami foep1tesz@szabolcs gov hu Honlap http//www kormanyh1vatal hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

i.

Ugyitatsz;im SZ/4AFI00350-8/2018

II.

TELEPÚLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
A településrendezési eszközök tárgyi módosítása során az egyeztetésben részt vevő önkormányzati,
államigazgatási szerve~ jogszabályon alapuló véleményei elfogadható szabályozási tartalommal
javításra kerültek. továbbá a partnerek Jogszabályon alapuló kifogással nem éltek, ezért a E1, E4 és
E5. jelű módosításokat nem kifogásolom.
E2. jelű módosítás esetében a beépítési terv nem a 314/2012 (XI 8) Korm rendelet 7.
melléklet szerinti tartalommal készült, valamint az alátámasztó javaslatban továbbra sem került
igazolásra a nagymértékű beépítési százalék növelés (02350/1 O hrsz-ú ingatlan területe 45218
2
2
2
m • meglévő beépítettség 4500m a benyújtott anyag alapján tervezett beépítés 3780 m ,
tervezett beépítési százalék 18.3%) ezért szakmailag javaslom jóváhagyás előtt a tervezett
beépítettség maximális értékének felulvizsgálatát

•

•

E3. jelű módosítás esetében szakmailag javaslom a 8522/76 hrsz -ú ingatlan Vk építési
övezetben történő megtartását a gazdasági terület környezeti hatásainak csökkentése
érdekében

Felhívom szíves figyelmét az alábbíakra:
;..

Az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz, közlést
leghamarabb az elfogadástól számított 15 napon léptethető hatályba

„

A jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettsége:
o
o

o

követő

5

napon, de

A Rendelet 43 § (2) szerint a településrendezési eszközt a polgármester a képv1selödöntést
1
követő 15 napon belül megküld1 az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevö összes
állam1gazgatás1 szervnek vagy elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva
15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevö államigazgatási szervet
annak elérési lehetőségéről
A településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

A települést érintő későbbi módosítások során a digitális állomány tartalmazza a hatályos
településrendezési eszközöket is.
Nyíregyháza, 2018. december 19.
Tisztelettel:
Román István kormánymegbízott
nevében és m,'97í-sából:
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Kotai Csaba
Állami Főépítész

' Kérem, hogy irodánkhoz a jóváhagyott tervdokumentác1ó(ka)t papír formátumban és dígitális (CD) adathordozón is (!)
szíveskedjenek elküldení Hivatkozás. 31412012. (XI 8) Konn r 37 § (6)
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SZABOLCS SZATMÁR-BERFG MfGYEI
KORMÁNYI 11 VATAL
Ugy1ratszám.

SZ/4ÁF/00416-31/2018.

Hiv. szám FŐÉP/1624/2018.
ügyintézőjuk Kukucska Zsolt
Melléklet: 1 sz. beérkezett vélemények
és azok kiértékelése jegyzőkönyv.

DR. KOVÁCS FERENC
polgármester úr
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍREGYHÁZA
Kossuth tér 1.
4400
Tárgy. Nyíregyháza MJV településszerkezeti terv és leírása , valamint helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítása 2 terület vonatkozásában- módosított terv alapján
T.1. A Tünde utca- Folyóka utca- Gömb utca- Palánta utca- Tallér utca- Mohács utca által
határolt tömb
T.2. Víz utca- Rákóczi utca- Mártírok tere- Síp utca- Bethlen Gábor utca által határolt tömb
Nyíregyháza MJV Közgyű lése által kiemelt jelentőségű fejlesztési területekké nyilvánított
területeken, beruházások megvalósítása.
Tervező. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala- Főépítészi Osztály
Tervdokumentáció keltezése: 2018. november

Tárgyalásos eljárás - záró szakmai vélemény.

Tiszte lt Po l gármester Úr!
A tárgyi településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv
(továbbiakban
együtt.
településrendezési
eszközök)
módosításával
kapcsolatban
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jog i n tézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban. Rendelet) szerinti írásos, a Rendelet 42. § (6) bekezdésnek megfelelő,
záró szakmai véleményemet az alábbiakban adom meg .

1.

A 2018. december 18-án történt tárgyalásos elj áráson és az ügyhöz beérkezett írásos
véleményekben jogszabá lyi alapon nyugvó kifogást emel ő vélemény nem volt.

Állami Foépitész
4400 Nyíregyháza . Hősök tere 5 4401 Nyíregyháza Pf 199 Telefon 42/795 691 Fax: 42/599-309
E-mail allami foep1tesz@szabolcs gov hu Honlap http.//www kormanyh1vatal hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
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Ugy11nts~ám S'Z/4ÁFI00416-311201B

II. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
1. A jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű teruletrendezési terv a 2003 évi XXVI
törvénnyel jóváhagyott többször módosított Országos Területrendezési Terv (OTrT) , valamint
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési terve (SZSZB MTrT).
2

A tárgyi módosítások kapcsolódóan a tárgyalásos eljárásban résztvevő SZSZBM Főépítész
írásban és szóban észrevételt nem tett.

Ill. A településrendezési eszközök tárgyi módosítását - a tárgyalásos eljárás eredménye alapján
nem kifogásolom.
Szakmailag javaslom, a jóváhagyás
felhasználásának átgondolását.

előtt

a 8659/12 és 8659/13 hrsz.-ú ingatlanok terület-

A 8659/13 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg is gazdasági funkció található és a két telken
visszamaradó kisvárosias lakózóna környezeti konfliktusának csökkentése és a tömb
egységes terület-felhasználásának érdekében javasolt az ingatlanok egyéb gazdasági ipari
zónában történő szerepeltetése.

Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét arra, hogy:
„ A tárg yalásos eljárás esetén a településrendezési eszköz az elfogadást követö napon léptethető
hatályba.
„ A jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettsége:
e A Rendelet 43 § (2) szerint a telepü lésrendezési eszközt a polgármester a képviselő
döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő
összes államigazgatási szervnek vagy elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését
biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő
államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.
o A telepü lésrendezési eszközöket, a rendeletet vagy hatá rozatot és terv mellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni
Nyíregyháza, 2018. december 19.

Tisztelettel:
Román István kormánymegbízott

nevébenM ából:

Kótai Csaba
Állami Főépítész
Kapják
1 Címzett
2. Irattár
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Ugyiratszám·

Tárgy Nyíregyháza varos helyi építési
szabalyzatának és szabályozási tervének
módosítása Nyugati elkerülö út tervezett
Ny1rszölös1 uti befejezö szakaszának
nyomvonal módosítása rajztechn1ka1 hiba
javítása miatt és HÉSZ 36 § (2) f) 3 pontia
visszaállításra kerül technikai hibából
eredö törlés után.
Állami főépítészi eljárás - záró szakmai
vélemény

SZ/4ÁF/00437-2/2018.

Városi föép
Veres István
H1v szám FÖÉP/1577-2/2018.
DR KOVÁCS FERENC
polgármester úr
.
NYIREGYHAZA MJV POLGARMESTERI HIVATAL

NYÍREGYHÁZA
Kossuth tér 1
4400

Tisztelt Polgármester Úr!
A tárgyi helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban a
településfeJlesztés1 koncepcióról az integralt településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökröl valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012 (XI 8.)
Korm rendelet (továbbiakban Rendelet) 42/A § (4) bekezdésnek megfelelö záró szakmai
véleményemet az alábbiakban adom meg
A végső véleményezésre megküldött dokumentáció:
megnevezése 2 terO/et rendezési terv módosítása
- a Nyugati elkerülo út Nyírszőlösi úti körforgalmi csomópontja
- a HÉSZ beépítési kódjának visszaállítása
tervezője Veres István vezető telepOlésrendező tervező
A módosítás célja:
1 A Nyugati elkerülö út tervezett Nyírszölösi úti befeiezö szakaszánál a 0386/33 hrsz ú ingatlanon
keresztül vitt másodrendű közlekedési út visszaállítása szükséges a környezö telkek
megközelítéséhez.
2 A HÉSZ 36.§ (2) f) 3. pontja visszaállításra kerül technikai hibából eredö törlés után.
A tárgyi telepOlésrendezési eszközök elkészítésé1e (tartalmi követelményeire) és egyeztetésére a
Rendelet előírásai a vonatkoznak Jogszabályi hivatkozásaim 1s erre az állapotra értendők

1.

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
A tárgyi módosítás településszerkezeti tervben történö változtatást nem igényel, ezért az
összhang igazolására nem volt szükség

Allam1 Foépitész

4400 Nyíregyháza , Hosök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf. 199 Telefon 421599·300 Fax 42/599·309
E-mail allamdoep1tesz@szabolcs gov hu Honlap http //www kormanyh1vatal hulhu/szabolcs·szatmar·bereg
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II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZAKMAI VÉLEMÉNYEM
A településrendezési eszközök tárgyi módositást nem kifogásolom.

Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét arra, hogy:
„ Az állami főépítészi eljárás esetén a telepulésrendezési eszköz az elfogadást követö napon
léptethetö hatályba.
„ Rendelet 43. § (2). „A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv 8 § (4)
bekezdése szerinti nyilvánosságáról továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy
módosítását az elfogadást követő 15 napon belül
a) rövid, közérthetö összefoglaló kíséretében közzéteszi
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban. és
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban
az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt
ba) a Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelösségü
Társaság részére (a továbbiakban Lechner Tudásközpont),
bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
be) az eljárásban részt vevö összes állam1gazgatás1 szervnek vagy
e) a megküldés helyett digitális formátumban a 1egyzökönyvvel együtt mint elektronikus úton
hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpont1a szerinti szerveknek "
', A településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv mellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni

Nyíregyháza, 2018. december 19.
Tisztelettel:
Román István kormánymegbízott
nevében és m/gbízásából:

/!6/

Kótai Csaba
Állami Főépítész
Kapják

1
2

Címzett
/ml/ár

Oldal 212
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13. sz. melléklet a FŐÉP/1470-61/2018. számú előterjesztéshez
Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció -

1

Településszerkezeti tervet érintő módosítási javaslatok
Megjegyzések:
- Jelmagyarázat az egybeszerkesztett településszerkezeti tervlapokon található!
- Szerkezeti terv módosítása csak az E.1. területen vált szükségessé.

Sorsz.

T.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

115/2018. (IX.4.)

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G5-l, G5-3

A Tünde utca - Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
elképzelések
fejlesztési
megvalósításá hoz.
lke 7 Ge

Jelenlegi TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

,
Tervezett TSZT- „ Készült az állami alapadatok felhasználásával" - róoosfrorrt 11

Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

3

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció -

Sorsz.

T.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

115/2018. (IX.4.)

2

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

G5-1, G5-3

A Tünde utca- Folyóka utcaGömb utca- Palánta utcaTallér utca- Mohács utca által
határolt tömb

A 8659/11, 8659/14 és a 8659/15
hrsz.-ú ingatlanok Ge egyéb ipari
gazdasági zónába történő átsorolása a
fejlesztési
elképzelések
megvalósításához.
lke -7 Ge

Jelen/e i SZT HKészült az állami alapadatok felhasználásávaJH

Ge

711966

136-01

Lke
41-3443
136·01

Tervezett SZT nKészült az állami a /apada tokfelhasználásáva/H711765

OD05ÍTOTTJIJ

....1

Ge

711966

-Ügyiratszám: FÖ~P/1624-1/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATAlA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció -
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Ügyiratszám: FŐÉP/1624-1/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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10 an nemeszúzalélt padka
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J
10 an nemeszúzalék padka
15 an M80 zúzoCM alap bazalt orleméMyel kié'lel'le

15 an M80 zúrotlkö aap bazalt OOeméMyel kié'lel'le
MSZ EN 1340 (C50) e.gy. süllyesztett szegély

e2005 betontía ágyazva, min 10 an vtg.

megtámasztással, cemenlhabarcs héz.agolással

MSZ EN 1340 (CSO) e.gy. süllyesztett szegély

e2005 betonba ágyazva, nin 10 an vtg.

megtánasztással, cemenlhabarcs hézagaással

8 cm vtg (ABH) beton térkilburkolat

3cm vtg. 3gyazó homok
15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizált útalap

„-

20 cm vtg. osztályozaUan homokos kavics

r

javító, lagyvédö réteg
altalaj Tr ~ 95%, E2 ~ 40 MPa
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Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.

Tárgy: Nyíregyháza, Tünde u.
8659/ 11., 8659/ 14., 8659/15. hrsz.
Ge egyéb ipari gazdasági zónába
történő átsorolása
Iktatószám: 5-548/2018.
Ügyintéző: Dicső Péter

4401
A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő utak kezelője és
csapadékhálózat üzemeltetője részéről a Nyíregyháza, Tünde u. 8659/ J 1., 8659/14., 8659/ 15.
hrsz. alatti ingatlanok Ge egyéb ipari gazdasági zónába történő átsorolásához az kezelői
hozzájárulást megadjuk, az alábbiak szerint:

A tervezett Mohács utcai útcsatlakozás kialakításával, illetve a Tünde utca felől
építendő

parkolók kiépítésével kapcsolatosan elvi kifogásunk nincs. A

tervezési folyamat során Társaságunktól az

útkezelői

hozzájárulást meg kell

kérni.
Jelen hozzájárulást a „közúti

közlekedésről"

szóló 1988. évi 1. törvény, valamint a 3112001.

(VI.01.) számú rendelet alapján adtam ki.

Ezen nyilatkozat más szükséges engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

NYIRW Nonprofit Kft.
~~Qg Nylregy~~a..'...Tüz~r u. 2-4.

Nyíregyháza, 2018. december 18.

11+Ign6czi Csabáné .
ügyvezető
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NYÍREGYHÁZA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

M EGYEi JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-500

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

FAX: +36 42 524 501

Ügyiratszám : FŐÉP/391- 4/ 2018
Ügyintéző : Telekfiné/ Pankotainé

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
46/2018.(111.29.) számú határozatának módosítására
(Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugat i oldalán lévő ingatla nok szabályozási terv szerinti
telekrészének belterü letbe vonása)

-

„ •• „.~. „. „.„.„ . „.„ •• •

Dr. Kovács Ferenc \
Polgármester
1

.k . .=. ....

„

Veres István
városi főép ítész

törvé nyességi véleményezést végző
személyek aláírása:

„„~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
-

t

I

A

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

o
o
o

bizottságok:
Városstratégiai és Kö rnyezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
WWW.~YIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-soo

POLGÁRMESTERE

E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

FAX: +36 42 524-so1

Tisztelt Közgyűlés!

2018. márciusában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2018.(111.29.) számú határozatával
hozzájárult a Nyíregyháza, 0518/143, 0518/31 szabályozási terv szerinti telekrészének, 0518/142,
0518/141, 0518/74,0518/140,0518/139, 0518/138, 0518/137,0518/136, 0518/135, 0518/134,0518/133,
0518/132, 0518/123, 0518/124, 0518/125, 0518/126, 0518/127, 0518/128, 0518/129, 0518/130,
0518/172, 0518/113, 0518/114, 0518/115, 0518/116, 0518/117, 0518/118, 0518/119, 0518/120,
0518/121, 0518/122, 0518/169, 0518/41,
0518/73, 0518/72, 0518/71, 0518/70, 0518/69, 0518/64,
0518/65,0518/66,0518/67, 0518/68,0518/63, 0518/145,0518/146,0518/61,0518/60,0518/59, 0518/58,
0518/173 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15.§-ának (2) bekezdése alapján:
nf2) Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A
kérelemhez csatolni kell - az érintett földrészletek helyrajzi számait és a területfelhasználási célt tartalmazó
- képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. (... )."
Az ingatlanok belterületbe vonását a tulajdonos kezdeményezte, Nyíregyháza, Tárogató utcától nyugatra
lévő saját tulajdonú területein építési telkek kialakítását tervezi. (Báthory-lakópark)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 238/2017.(X.26.) számú határozatával jóváhagyott
te lepü lésrendezési szerződés alapján az önkormányzat vállalta a rendezési terv módosítását, mely eljárás
időközben befejeződött. A kérelmező/tulajdonos a módosítást érintően a biológiai aktivitási érték pótlását,
a Tárogató utca és Fokos utca önkormányzati tulajdonba adását, valamint a 0518/74 hrsz-ú fejlesztő
tulajdonát képező út szilárd burkolattal történő megépülése után vállalta, hogy az itt található 0518/168 és
0517/11 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 4 db önkormányzati tulajdonú telkeket közművesíti. Ugyancsak
vállalta, hogy a 0518/31 hrsz-ú telkéből a tőle nyugatra lévő tervezett Gk övezet telkének megközelítéséhez
a déli oldalon egy 16 méter szélességű telekrészt a tervezendő út megvalósításához térítésmentesen az
Önkormányzat tulajdonába adását.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a művelésből való kivonást engedélyeztetni kell az illetékes körzeti
földhivatalnál, Földmérési munkarészt kell készíttetni, a belterületi helyrajzi számokat, valamint a művelési
ág változást, mint az ingatlan adataiban bekövetkezett változásokat az ingatlan-nyilvántartásban át kell
vezettetni. Ezen eljárási költségeket a kérelmező fizeti meg.
Az érintett ingatlanok területfelhasználási céljaként a Kertvárosias lakózóna építési övezetnek megfelelő
funkciójú épületek kialakítását kerül meghatározásra. Az eredeti határozat ezzel a területfelhasználási céllal
módosul.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a mellékelt határozat tervezet elfogadásával
döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018.december 10.
Dr. KO.vács Ferenci\-..

WWW.NYl'UC.YHAZA.HJ
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NYÍREGYHÁZA
J

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR•. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-soo

POLGÁRMESTERE

E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU

FAX: +36 42 524-so1

1. sz. melléklet a FŐÉP/39 1-4 /2018. sz. e lőterjesztéshez

Határozat - tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

...../2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
46/2018.(111.29.) számú határozatának módosításáról
{Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati o ldalán lévő ingatlanok sza bályozási terv szerinti
telekrészének belte rület be vonása)

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot a

következő

módosítással fogadja el:

1. a Nyíregyháza, 0518/143, 0518/31 sza bályozási terv szerint i telekrészének, 0518/142, 0518/141,

0518/74, 0518/140, 0518/139, 0518/138, 0518/137, 0518/136, 0518/135, 0518/134, 0518/133,
0518/132, 0518/123, 0518/124, 0518/125, 0518/126, 0518/127, 0518/128, 0518/129, 0518/130,
0518/172, 0518/113, 0518/114, 0518/115, 0518/116, 0518/117, 0518/118, 0518/119, 0518/120,
0518/121, 0518/122, 0518/169, 0518/41,
0518/73, 0518/72, 0518/71, 0518/70, 0518/69,
0518/64, 0518/65, 0518/66, 0518/67, 0518/68, 0518/63, 0518/145, 0518/146, 0518/61, 0518/60,
0518/59, 0518/ 58, 0518/173 hrsz-ú ingatla nok helyrajzi szá mú ingatlan belterületbe vonásához
hozzájá rul, a kére l mező költségviselésével.
2. az ingatlanok területfelhasználási céljaként a Kertvárosias lakózóna építési övezet nek
funkciójú épületek kialakítását határozza meg.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

megfe le lő

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről

értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármest eri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW."IYllEGYHAZA.HJ
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2. sz. melléklet a FÖÉP/391-412018. sz. előterj esztéshez

1

MÓDOSiTÁSRA JAVASOLT SZABÁLYOZÁSI TERVI KIVONAT
A TERVEZETT BELTERÜLETBE VONANDÓ INGATLANOKKAL
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSI FÖÉPÍTÉSZ
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 !">l4 550; FAX: +36 42 310 647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZAHU

Ügyiratszám: FŐÉP/ S- 79/2018.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

~~
Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

o
o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

(1J
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R E G Y H Á Z A

Tisztelt Közgyűlés!
Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. (1143.Budapest,Stefánia út 71. fszt.1.) a nyíregyházi
01099/45 hrsz. ingatlan egy részén (ökológiailag nem érintett részén) 498 kW névleges
teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi. A 01099/45 hrsz-ú ingatlan övezeti
besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má) .
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképesség ű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012.augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadók. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A

rendezési

terv módosításával a 01099/45 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása
mezőgazdasági általános zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló
területre (Ki-En) módosul, amely értelmében a Felek Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési
sze rződé st kötnek egymással. Támogatási szerződés keretében a Kérelmező hozzá kíván
járulni városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez
mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és a Közérdekű

kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás (határozat 2. melléklete) véleményezni
és jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018.december 12.
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1. melléklet a FŐÉP/ 5-79/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
.•. „ .• ./2018.{Xll.20.)

számú

határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. {V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62 . § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1.melléklet) és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás (2. melléklet) megkötéséhez hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő .
Felelős: Veres István városi főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. (1143.Budapest, Stefánia út 71. fszt .1.
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1.

melléklet a ..... ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről

EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

[székhelye : 1143 Budapest, Stefánia út 71. fszt. 1. ,Cégjegyzékszáma: 01-09-299164, adószáma:
13418524-2-42, bankszámlaszám: 12042816-01319592-00100005, képviseletében: Marsalkó
Pál Zoltán ügyvezető]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 01099/45 hrsz-ú ingatlan egy részén
(ökológiailag nem érintett részén) a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű építését tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követe lményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a
szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira
tekintet nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3.

A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.

4.

Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági álta lános zónáról
(Má) különleges beépítésre szánt területre (Ki-En) módosuljon, amely értelmében a Felek
„Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. § -ában
foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
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Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má} különleges beépítésre szánt területre (Ki-En) történő övezeti jelének
módosítása.
6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.......................................... számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja .

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a rendezési terv módosító jóváhagyó dokumentációját legkésőbb 2019.
május 31. napjáig elkészíti.
Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fej lesztő vállalja, hogy megfizeti 2019. január 15.napjáig az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft + ÁFA összeg,
azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági,
a közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13.

Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által
esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.
15. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti területeken történő módosítás esetén
szükséges a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által
megadott területeken vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön
megállapodást kötnek.
16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a
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későbbiekben ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a
jogszabályok rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni,
amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták
el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
számú határozatával jóváhagyta.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési
Város Közgyűlése

„„„„„„„„„„„„„„„„„

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő
magyar jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerző dés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos
úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére
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kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező
illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.

járásbíróság

kizárólagos

26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Ellen jegyzem:
Pénzügyileg ellenjegyzem :
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Marsalkó Pál Zoltán
ügyvezető

EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.
Fejlesztő

1

2.

a„

melléklet a „„„/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

[székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 71. fszt. 1. ,Cégjegyzékszáma: 01-09-299164, adószáma:
13418524-2-42, bankszámlaszám : 12042816-01319592-00100005, képviseletében: Marsalkó Pál
Zoltán ügyvezető][mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel :
1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő tulajdonát képező ingatlan övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Fejlesztő által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. {Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.
3.

Fejlesztő kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában.

4.

Fejlesztő kijelenti, hogy 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:5896:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt
feltételekkel, az alábbiak szerint:
a, Nyíregyháza, Bocskai u. 37. és 37/a. előtti közterület zöldfelületének rendbetételét
(parkosítását, öntözőrendszer kiépítését, térkövezési munkálatok) vállalja (közösen
kialakított tartalommal) legkésőbb a településrendezési eszközt módosító eljárás
közgyűlés általi j óváhagyását követő 30.napig. A közterületen megvalósuló beruházás
értéke : nettó:l.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint.
b, a fennmaradó összeget 2.000.000,-Ft-ot a fejlesztő az Önkormányzat OTP és
Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési
elszámolási számlájára átutalással fizeti meg, a rendezési terv módosító eljárást
jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon
belül.

5.

Fejlesztő

vállalja, a 4.a, pont szerinti beruházás befejezését követő 15 napon belül, sikeres

műszaki átadás-átvételt követően számlákkal igazolja az építés költségét, mely alapján az

Önkormányzat a fejlesztési terület értékét az ingatlan vagyon kataszterben átvezeti. (átadás
átvét eli jegyzőkönyv felvételével)
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6.

Fejlesztő meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4.b, pont szerinti összeget az
Önkormányzat Nyíregyháza város zöldfelületeinek fejlesztésére (különös tekintettel
Nyíregyháza, Bocskai utca és környékére), mint a Fejlesztő által meghatározott közérdekű
célra köteles fordítani.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4.b, pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a
6. pont szerinti meghatározott célra fordítani.
8.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 4. pont szerinti közérdekű
kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher - így különösen, de nem kizárólagosan
ÁFA - megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a
Kérelmező feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes
illetékmentességben részesül .

9. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a

Fejlesztő

átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködne k és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6 :592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat
Ellenjegyzem:

Marsalkó Pál Zoltán
ügyvezető

EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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3. melléklet a FŐÉP/ 5-79/2018. sz. előterjesztéshez

Ajánlat
Arajánlatkéró neve:

E uroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.

Ara1ánlatkéró székhelye·

1143 Budapest, Stefánia Út 71.

Arajánlatkéró adószáma:

13418524-2-42

Ára1ánlattevó neve:

BETONO\rA Kft.

ÁraJánlattevó székhelye:

4-lOO Nyíregyháza, Szarvas u. 82.

Árajánlallevó telefonszám:

+36 30 955 9139

Árajánlat kiállításának dátuma:

2018. december 12.

Az árajánlat éffényes:

2019. március 12.

Tisztelt Marsalkó Pál!
Ezúton köszönjük megkeresését és nyújtjuk ajánlatunkat az alábbiak szerint a Nyíregyháza, Bocskai u. 37.
sz. alatti ingatlan

előtt

található, az úttest és a járda között

elhelyezkedő

zöld terület (közterület)

helyreállítási munkálataira:

Sorsz:im

1
2
3
4

s
6
7

!tfunka mcgncrczésc

Anyagköltség
Zöldesítés (70 m2)
15001 t
500h
50 OOO l-t
5000 h
5000 h
40000 1 t
80000 h
Bont:i~i munk:ilatok

1-..crti >ILl:Ű\' készitéoc (20 fm)
Tcrmófi\ld tcrin'.-s (70 m2J
\'illarws1crclés
füvesítés
Növénrtcknítés (10 db)
Faülretl-:; (2 db)
Őntöió rendszer

Munkadíj

1 500 l t
500 1 t
20 OOO l't
10 OOO Ft
1 OOO l-t
2 000 h
50 OOO h

AnyagklJ/tség
összesen

Mun!CJdíj
összesen

30000 1 t
35 OOO h
50000 h
5 OOO Ft
50 OOO 1 t
80 OOO l·t
80 OOO l't

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
rt

8
9
10
11

C\lcitlévó burkobtok bontása (30 m2l
Oh
Fck-sk'll:cs föld kt.-vedl.,;c (4-0 m21
0 l•t
Bontott an\'agok j:írmúre rakásl (kb. 24 m3)
0 l•t
Bontott :inyagok elhcl\'CLL'SC hulladék tárolóban
30 OOO l•t
Térkö vczés (30 m21

1 OOO l•t
1 OOO h
1 000 1-t
5 OOO Ft

0 l·t
0 l·t
30000 l-t

12
13

.\1n-a1<Í rétl.i! készítése (30 m2.
Ckt beton készítése (30 m2)
TérkövC?és beton abprn fug:íz:íssal (batalt
kockakóból) (30 m21

800 h
1 500 Ft

400 1-t
600 1 t

24OOO 1 t
45000 h

12 000 l;t
18 ()()() r:c

300 ()()() ft

300 OOO Ft

'cnó :ír tétck.'Okénr
\ F.\ tétclcnkl-nt

729 OOO f'r
196 830 h

588000 Ft

Brutt<Í :ír tételenkt-nt

925 830 h

746 760 Ft

14
15
16
17
18
19
20

N y

10 ()()() Ft

10000 h

Oh

30 OOO
35 OOO
20 OOO
10 OOO
10 OOO
4 OOO
50 OOO

Mindösszesen nettó ár

1317 OOO Ft

Mindösszesen ÁFA
Mindösszesen bruuó ár

355 590 Ft
1672 590 Ft

R E G Y H Á Z A

30 OOO í-t
40000 l;t
24 OOO f.t
5 OOO Ft

158 760 Ft
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSI FÖÉPÍTÉSZ
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ 5-83 /2018.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a

Közgyűléshez

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Telepü lésrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására
(Nyíregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

../j;:;::_
........................
.
~

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

o
o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Az Argosol Energy Kft. (2145 Kerepes, József Attila u.19.) a nyíregyházi 0801/104 hrsz-ú
ingatlanon 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi. A 0801/104
hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má).
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szé lerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012.augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadóak. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A rendezési terv módosításával a 0801/104 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági
általános zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosul,
amely értelmében a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással. Támogatási
szerződés keretében a kérelmező hozzá kíván járulni városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és támogatási
szerződést (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018.december 13.

Veres István
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1. melléklet a FŐÉP/5-83/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
„„„„/2018.{Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.} önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
{Nyíregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről

értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3./ Argosol Energy Kft. (2145 Kerepes, József Attila u.19.)
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1.

melléklet a .. „ . ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZ ERZŐD ÉS

mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Argosol Energy Kft.
[székhelye: 2145 Kerepes, József Attila u.19., Cégjegyzékszáma: 13-09-187686,
adószáma:25972397-2-13, bankszámlaszám:10103836-20140400-01004004, képviseletében:
Farkas Fanni ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0801/104 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését
tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Korm . rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a
szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira
tekintet nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3.

A Korm . rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.

4.

Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosu ljon, amely
értelmében a Felek „ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi
LXXVlll tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása .
WWW.~YllUC.THAZA.HU
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6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„ „ „ .. „ . „ . „ „ .„ „ ... ... ............. szamu
határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv}
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.
Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat
részére a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA
összeg, azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági,
a közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége .
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által
esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14. Fej lesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.
15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.
16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a
későbbiekben ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

WWW.NYllllGVHAZA.HU
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IV. Vegyes rendelkezések

17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a
jogszabályok rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira megfelelően . Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni,
amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták
el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése .................................. számú határozatával jóváhagyta.
21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.
22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő
magyar jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megs zűnik, jogutódja a jelen szerző dé s alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos
úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére
kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos
illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.
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26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Farkas Fanni
ügyvezető

Argosol Energy Kft.
Fejlesztő

Ellenjegyzem :
Pénzügyileg ellenjegyzem :
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2.

melléklet a ..... ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről Argosol Energy Kft.

[székhelye:
2145
Kerepes, József Attila
u.19.,
Cégjegyzékszáma:
13-09-187686,
adószáma:25972397-2-13, bankszámlaszám:10103836-20140400-01004004, képviseletében:
Farkas Fanni ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Támogató )Ja
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában .
4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által
megjelölt célra fordítja . (vagy a Támogató által meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot működtető jogi személy.
S. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.
6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal. Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget Önkormányzat Nyíregyháza út fejlesztési céljára használja fel.
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7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
szerződés 4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.
8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csapatsport
támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást
újra tárgyalják.
10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.
11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató
Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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Farkas Fanni
ügyvezető

Argosol Energy Kft.
Támogatott

2. melléklet a FŐÉP/5-83/2018. számú előterje sztéshez
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NYÍREGYHÁZA

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s50; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ 5-81 /2018.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására
(Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon naperőm ű létesítmény elhelyezése)

Dr. Kovács Ferenc

i

lgármester •

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

•

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
/" '

,t\

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

o
o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
Az Art Treasure Kft. (1012.Budapest, Márvány u. 17.5.em.) a nyíregyházi 0816/25 hrsz-ú
ingatlanon 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi. A 0816/25 hrszú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má) .
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen .
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012 .augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadóak. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A rendezési terv módosításával a 0816/25 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági
általános zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosul,
amely értelmében a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással. Támogatási
szerződés keretében a kérelmező hozzá kíván járulni városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és támogatási
szerződést (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen .
Nyíregyháza, 2018.december 13.
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veres István
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1. melléklet a FŐÉP/5-81/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
•.• „„./2018.(Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelmé ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott fe lhatalmazása alapján

1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.
A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.

2./

Felelős :

Veres István városi

főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Art Treasure Kft. (1012.Budapest, Márvány u. 17.5.em .)
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1.

melléklet a ....../2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Art Treasure Kft.
[székhelye: (1012 .Budapest, Márvány u. 17.5.em.), Cégjegyzékszáma: 01-09-941928,
adószáma :22751687-2-41, bankszámlaszám:10918001-00000110-51940007 képviseletében:
Hajdú Ákos ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a
továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0816/25 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését
tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Korm . rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: ,,A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a
szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira
tekintet nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3.

A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.

4.

Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek ,,Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi
LXXVlll tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

S.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.
www.t.YIRlGYHAZA.HU
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6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„„„„„„„„„„ „ „ .„ „„„ „„„„.szamu határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
meg kell valósítani.

időpontjáig

Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat
részére a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA
összeg, azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági,
a közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által
esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.
15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.
16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadá sra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a
későbbi ekben ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.
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IV. Vegyes rendelkezések

17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a
jogszabályok rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni,
amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták
el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ . „ „ „ „ . „ „ számú határozatával jóváhagyta.
21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.
22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő
magyar jogi személy, szerző déskötési képességüket se m jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerző désben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos
úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére
kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos
illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.
WW\V.N'fllllGYHAZA.HU
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26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mi nt akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Hajdú Ákos
ügyvezető

Art Treasure Kft.
Fejlesztő

Ellenjegyzem :
Pénzügyileg ellenjegyzem:
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melléklet a „ „ „/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor mányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban:Támogatott)]
másrészről Art Treasure Kft.
[székhelye : (1012 .Budapest, Márvány u. 17.5.em.), Cégjegyzékszáma: 01-09-941928,
adószáma:22751687-2-41, bankszámlaszám:10918001-00000110-51940007 képviseletében:
Hajdú Ákos ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Támogató )]a
továbbiakban együtt: Felek

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt telepü lésrendezési szerződés jön létre.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó sza bályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.
3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szere plőh öz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában .
4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szeri nti alaptámogatás, mind a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által
megjelölt célra fordítja. (vagy a Támogató által meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot működtető jogi személy.
5. A támogat ási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.
6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal . Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget az Önkormányzat Nyíregyháza út fejlesztési céljára használja fel.
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7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
sze rződés 4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.
8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.
9.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csapatsport
támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást
újra tárgyalják.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.
11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató

Hajdú Ákos
ügyvezető

Art Treasure Kft.
Támogatott

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem :
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Hatályos szabályozási terv kivonat (jelenleg hatályos szabályozási tervkivonatunkon a tárgyi ingatlan
még a 0816/13 hrsz. -ú ingatlan részeként szerepel, időközben telekmegosztás történt és kialakultak a
0816/24, 0816/25, 0816/26, 0816/27 hrsz.-ú telkek)
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSI FÖÉPÍTÉSZ
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 550; FAX: +36 42 310 ó47
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ 5-82 /2018.
Ügyintéző: Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a

Közgyűléshe z

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására
(Nyíregyháza 0816/26 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester L'-

.!?.:::::. . . . . . ..
Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

. . .„. . . .„t..~.:. . . . .„.

Dr. Szemán Sándor'
címzetes főjegyző v' ,

('
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

o
o

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
A Solar-Gyöngy Kft. (4400.Nyíregyháza,Csillag u.1/a.) a nyíregyházi 0816/26 hrsz-ú ingatlanon
498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi. A 0816/26 hrsz-ú ingatlan
övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má) .
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012.augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadóak. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A rendezési terv módosításával a 0816/26 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági
általános zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló terü letre (Ki-En) módosul,
amely értelmében a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll
tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással. Támogatási
szerződés keretében a kérelmező hozzá kíván járulni városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és támogatási
szerződést (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018.december 13.

Veres István
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1. melléklet a FŐÉP/5-82/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
.„„.•./2018.(Xll.20.)

számú

határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0816/26 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

A Közgyűlés
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja : a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi

főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Solar-Gyöngy Kft. (4400.Nyíregyháza,Csillag u.1/a.)
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melléklet a „.„./2018.{Xll.20.} számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képvise letében :
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Solar-Gyöngy Kft.
[székhelye :
4400.
Nyíregyháza,
Csillag
u.1/a.,
Cégjegyzékszáma:
15-09-084345,
adószáma:25944206-2-15, bankszámlaszám:10102244-19354800-01004009, képvise letében:
Babicz Gyöngyi Ilona ügyvezető] mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő
)]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a

1.

következő

feltételekkel:

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0816/26 hrsz-ú szántó megnevezésű
ingatlanon a Fejlesztő 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését
tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna {Má}. Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. {XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a
szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira
tekintet nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben" .

3.

A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.

4.

Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zónáról
(Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi
LXXVlll tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
zóna (Má) kü lönleges megújuló energia előállítást szolgáló területre {Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.
www.N nRlG YHAlA.Hll
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6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városst ratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
„ „„„„.„„„.. „ „ ................ „.szamu határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

II. Az Önkormá nyzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.
Ill. A

Fej l esztő

kötelezettségvállalása i

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat
részére a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft+ ÁFA
összeg, azaz összesen 1.016.000,- Ft, egymillió t izenhatezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági,
a közzétételi és egyéb, az eljárás során fe lmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által
esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.
15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek
részleteiben külön megállapodást kötnek.
16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a
későbbiekben ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

www.-.nRUo•HAZA.HU
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IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a
jogszabályok rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira megfelelően . Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni,
amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták
el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése .......................... „ .... „ számú határozatával jóváhagyta.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő
magyar jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos
úton kívánják rendezn i. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére
kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos
illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.
,„ww.t.YIRlGYHAZA.HU
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26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Ellenjegyzem :
Pénzügyileg ellenjegyzem:
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Babicz Gyöngyi Ilona
ügyvezető

Solar-Gyöngy Kft.
Fejlesztő

2.

melléklet a „ .. „/2018.(Xll.20.} számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről

Solar-Gyöngy Kft.
[székhelye:
4400.
Nyíregyháza,
Csillag
u.1/a.,
Cégjegyzékszáma :
15-09-084345,
adószáma:25944206-2-15, bankszámlaszám:10102244-19354800-01004009, képviseletében:
Babicz Gyöngyi Ilona ügyvezető] [mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Támogató
)]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12} Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyű lésének hatásköre.

3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában .
4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 3.500.000,-Ft,azaz
Hárommillió ötszázezer Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti alaptámogatás, mind a
kiegész ítő sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által
megjelölt célra fordítja . (vagy a Támogató által meghatározott célra} A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt spo rttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot működtető jogi személy.
5. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019.december 31.napja.
6. Támogató vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére
500.000,-Ft,azaz ötszázezer forint közérdekű kötelezettségvállalás formájában a rendezési
terv módosító eljárás jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől
számított 15 napon belül átutal. Felek megállapodnak abban, hogy ezen pontban nevezett
összeget Önkormányzat Nyíregyháza zöldfelületeinek fejlesztési céljára használja fel.
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7. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget kizárólag jelen támogatási
szerződés 4. és 6. pontjában meghatározott célra használja fel.
8. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.
9.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao.tv. látvány-csapatsport
támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást
újra tárgyalják.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.
11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató

Babicz Gyöngyi Ilona
ügyvezető

Solar-Gyöngy Kft.
Támogatott

Ellenjegyzem :

Pénzügyileg ellenjegyzem :
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2. melléklet a FŐÉP/5-82/2018. számú előterjesztéshez
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Hatályos szabályozási terv kivonat ljelenleg hatályos szabályozási tervkivonatunkon a tárgyi ingatlan
még a 0816/13 hrsz.-ú ingatlan részeként szerepel, időközben telekmegosztás történt és kialakultak a
0816/24, 0816/25, 0816/26, 0816/27 hrsz.-ú telkek)
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VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ 5- 84/2018.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.} önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására
{Nyíregyháza 0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény
elhelyezése)

. . . . . . . .Al. . . . . .

„ ..

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester t...._

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándort.
címzetes főjegyző \.-{

~I f~ &!\

...!.l ............................... .
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

o
o

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400.Nyíregyháza, Kemecsei út 101.) a nyíregyházi
0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanokon egy-egy 498 kW névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű építését tervezi. A 0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása gazdasági
rendeltetésű erdő (Eg).
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32 .§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012.augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadóak. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A rendezési terv módosításával a 0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása
gazdasági rendeltetésű erdőről (Eg) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (KiEn) módosul, amely értelmében a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek
egymással. Támogatási szerződés keretében a kérelmező hozzá kíván járulni városrendezési,
közjóléti céljainak megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és támogatási
szerződést (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018.december 13.

L,-

"Ye;;s István
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1. melléklet a FŐÉP/5-84/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
„.„.„/2018.{Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0203/36 és 0203/38 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény
elhelyezése)

A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján

1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1. melléklet) és a Támogatási szerződés (2. melléklet) megkötéséhez
hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja: a városi főépítészt, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi

főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400.Nyíregyháza, Kemecsei út 101.)
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1. melléklet a ....../2018.(Xll.20.) számú határozathoz
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15, bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről

Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 4481
Nyíregyháza, Kemecsei út 101.,Cégjegyzékszáma: 15-09-060519, adószáma: 10434031-2-15,
bankszámlaszám:OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000,képviseletében:
Vengrinyák Tibor vezető tisztségviselő]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.

Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő a nyíregyházi külterületi 0203/36 hrsz-ú ingatlanon 498
kW, a 0203/38 hrsz-ú ingatlanon 300 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését
tervezi.

2.

Az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása gazdasági rendeltetésű erdő (Eg). Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban :OTÉK) 32.§ .(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".

3.

Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése - településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet
érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven
belül különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.

4.

Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása gazdasági rendeltetésű erdő (Eg)
különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon, amely
értelmében a Felek „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi LXXVlll tv.
30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.

5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési cél szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya az 5. pont szerinti övezeti besorolás
módosítás.

6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.. „ ......... „ .. „ ............„„.„ „„szamu
határozatával
egyetértett
azzal,
hogy
a
hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.
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II. Az Önko rmányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv) alapján
az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja. Jelen
szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint Tanulmányterv
elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek ta lálja.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek fel adata a módosításról való
döntés.

9.

Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel időpontjáig
meg kell valósítani.
Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15.napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 800.000,- Ft + ÁFA összeg, azaz
összesen 1.016.000,- Ft, egymillió tizenhatezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági, a
közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerü lt díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14. Fejlesztő vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe tartja,
kezeli.
15. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás
kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott
területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben
külön megállapodást kötnek.
16. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a későbbiekben
ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé .

IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges többlet
közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése,
bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési
engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezőe n elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan
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az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési
kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe
vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően. Amennyiben
változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben
foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azo kért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése .................................. számú határozatával jóváhagyta.
21. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő magyar
jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,
határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
22 . Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép, amennyiben
a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője a jelen
szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a
szerződésben kikötni
23 . A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekinti k irányadónak.
24. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve
különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességét, melynek
mindenkor alávetik magukat.
25 . A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Ellenjegyzem :
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Vengrinyák Tibor
ügyvezető

Farm -Ker Kft.
Fejlesztő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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2. melléklet a ....../2018.(Xll .20.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzat a [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban:Támogatott)]
másrészről Farm-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele lősségű Társaság [székhelye:

4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 101.,Cégjegyzékszáma: 15-09-060519, adószáma: 10434031-215,
bankszámlaszám :OTP
Bank
Nyrt-nél
vezetett
11744003-1540200600000000,képviseletében: Vengrinyák Tibor vezető tisztségviselő]
mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban:Támogató )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Támogató tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Támogató által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.
3. Támogató kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában.
4. A Támogató - vagy a támogató által megjelölt gazdasági társaság- a társasági adóról s az
osztalékról szóló 1996.évi LXXXl.törvénynek (Tao.tv.) a látvány-csapatsport támogatásának
adókedvezményére vonatkozó szabályai szerint a gazdasági társaságoknál a fejlesztési
adókedvezmény figyelembe vétele után keletkezett társasági adójából 6.000.000,. Ft,azaz
Hatmillió Forint összeg erejéig a Tao tv. szerinti ala ptámogatás, mind a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás tekinteténben Nyíregyháza MJV Önkormányzata által megjelölt
célra fordítja . (vagy a Támogató által meghatározott célra) A TAO támogatás
kedvezményezettje mindenkor a NYMJV Önkormányzata által kijelölt, az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit társaság. A TAO támogatás kedvezményezettje lehet
még az Önkormányzat által megjelölt sporttevékenységet Nyíregyházán folytató egyesület
vagy klubot működtető jogi személy.
5. A támogatási összeg teljesítésének határideje 2019. január 31. (a Támogató a NAV
rendelkező nyilatkozattal igazolja)
6. Támogatott köteles a támogatási összeg tényleges felhasználásáról a Közgyűlés illetékes
bizottságai részére benyújtásra kerülő 2019 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
alkalmával, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig részletes tájékoztatást adni.
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7.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tao .tv. látvány-csapatsport
támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályai megváltoznak, a Felek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó együttműködési szándékukat fenntartva a megállapodást
újra tárgyalják.

8.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592 . § - az irányadóak.
12. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató

Vengrinyák Tibor
ügyvezető

Farm-Ker Kft.
Támogatott

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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2. melléklet a FŐÉP/5-84/2018. számú előterjesztéshez
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VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s50; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/ S- 80/2018.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a

Közgyűléshez

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény
el helyezése)

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester l
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Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

~ 1 l 6. i
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Véleményező

o
o

bizottságok:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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kabinet vezetője
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Tisztelt Közgyűlés!

A Sollight Üzemeltető Kft. (4400. Nyíregyháza,Derkovits u.132-136.) a nyíregyházi 0273/16 és
0273/17
hrsz-ú ingatlanokon egy-egy 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű
építését tervezi. (előterjesztés 2.melléklete) A 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má).
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezésére vonatkozó szabályokkal
egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park
kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül
elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -településrendezési
eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági terület övezetet érint,
legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül
különleges beépítésre szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.
Nyíregyháza Helyi Építési Szabályzata a 2012. augusztus 6-a előtti OTÉK szerint készült, így az
abban foglalt fogalmak és rendelkezések a mérvadóak. A rendezési terv módosító eljárás
megindítása viszont a fentiek alapján indokolt.
A rendezési terv módosításával a 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása
mezőgazda sági általános zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló
területre (Ki-En) módosul, amely értelmében a felek Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési
szerződést kötnek egymással. Támogatási szerződés keretében a kérelmező hozzá kíván
járulni városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához anyagi teljesítőképességéhez
mérten.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a
kérelmező közötti településrendezési szerző dést (határozat 1. melléklete) és a közérdekű
kötelezettségvállalás nyújtásá ról szóló megállapodás (határozat 2. melléklete) véleményezni
és jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018.december 12.

Veres István
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1. melléklet a FŐÉP/ 5-80/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
......../2018.(Xll.20.) számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges
Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza 0273/16 és a 0273/17 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény
elhelyezése)

A

Közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § b,
pontjában és 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
1./

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Településszerkezeti terve
Helyi Építési Szabályzata, valamint
Szabályozási terv módosításának elkészítéséhez szükséges Településrendezési
szerződés (1.melléklet) és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás (2.melléklet) megkötéséhez hozzájárul.

2./

A Közgyűlés
utasítja : a városi főépítészt, hogy a telepü lésrendezési eszközök további egyeztetéséről
intézkedjen, és az Étv. 30/A. §- -ban meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása
után a tervek módosítását, pontosítását és kiegészítését a Közgyűléshez terjessze elő.
Felelős :

Veres István városi főépítész

Nyíregyháza, 2018.december 20.
Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Sollight Üzemeltető Kft. (4400. Nyíregyháza, Derkovits u.132-136)
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1.

melléklet a ..... ./2018.(Xll.20.) számú határozathoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött
egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. sz., KSH számjele: 15731766-8411-321-15,
bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000, képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)]
másrészről SOLLIGHT Energia ESCO Kft.
(székhelye: 1033 Budapest, Apát utca 6-8., Cégjegyzékszáma: 01-09-926186 adószáma:
14923052-2-41, bankszámlaszám : 10300002-10675025-49020016 képviseletében: Hajnal Lajos
ügyvezető )[mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban
együtt: Felek

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel :

1.

Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi külterületi 0273/16 és a 0273/17 hrsz-ú
ingatlanokon a Fejlesztő egy-egy 498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű
építését tervezi.
2. Az 1. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má) . Az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Korm. rendelet) 32.§.(3) bekezdése alapján: „A 0,5 MW-nál kisebb
névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű
park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet
nélkül elhelyezhető általános mezőgazdasági terület övezetben".
3. A Korm. rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni.
4. Jelen szerződés célja - tekintettel a 2. és 3. pontokra - hogy rendezési terv módosítása
keretében az l. pont szerinti ingatlanok övezeti besorolása mezőgazdasági általános
zónáról (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) módosuljon,
amely értelmében a Felek „ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló" 1997. évi
LXXVlll tv. 30/A. § -ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.
5.

Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat
Szabályozási Tervének módosítását, melynek tárgya a jelenlegi mezőgazdasági általános
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zóna (Má) különleges megújuló energia előállítást szolgáló területre (Ki-En) történő övezeti
jelének módosítása.
6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..........................................számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.
II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
7.

Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő által finanszírozott tanulmányterv (beépítési terv)
alapján az Önkormányzat a szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.
Jelen szerződés aláírásával Önkormányzat a benyújtott tervdokumentációt, mint
Tanulmányterv elfogadja, és az eljárás elindításához azt elegendőnek találja .

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
szabályozási tervi módosítást - melynek finanszírozása a Fejlesztő feladata és költsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról
való döntés.
9. Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítását a használatbavétel
időpontjáig meg kell valósítani.
Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

10. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019.január 15. napjáig megfizeti az Önkormányzat
részére a Szabályozási Terv módosításának költségét, melynek mértéke 1.600.000,- Ft +
ÁFA összeg, azaz összesen 2.032.000,- Ft, kettőmillió harminckétezer forint.
11. A 10. pontban foglalt költség teljes körű, tartalmazza különösen az eljárási, a szakhatósági,
a közzétételi és egyéb, az eljárás során felmerült díjakat.
12. Amennyiben a Fejlesztő a 10. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat jelen
szerződésben vállalt kötelezettsége.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.
14.

Fejlesztő

vállalja, hogy a napelem megépítése után jó gazda módjára a területet rendbe
tartja, kezeli.

15. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása nem kerül
elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, sem most, sem a
későbbiekben ebből adódó követeléssel nem él az Önkormányzat felé.
16. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti területeken történő módosítás esetén
szükséges a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által
megadott területeken vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön
megállapodást kötnek.
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IV. Vegyes rendelkezések
17. Felek megállapítják, hogy a 1. pont szerinti területeken tervezett fejlesztések esetleges
többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek
kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések
építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel
kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges
többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat szabályozási tervének és a
HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
18. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek
tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok
rendelkezéseinek - különös tekintettel azok kötelező előírásaira - megfelelően.
Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a
véleményben foglaltakat a Felek részben a véleménytől eltérően fogadták el.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szabályozási terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztő vállalja, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.

20. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési
Város Közgyűlése ....................„ . ... .... . ...

szerződést

Nyíregyháza Megyei Jogú
számú határozatával jóváhagyta.

21. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét
követő 60 napon belül.

22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az Önkormányzat magyar jogi személy, a Fejlesztő
magyar jogi személy, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul, vagy egyébként
jogutódlással megszűni k, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.
24. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az
egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
25. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide
értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos
úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére

kikötik a nyíregyházi

székhelyű,

hatáskörrel

ren del kező

járásbíróság

kizárólagos

illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.
YtWW.H'l'll\lC.YHAZA.HU
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26. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat

Hajnal Lajos
ügyvezető

Sollight Üzemeltető Kft.
Fejlesztő

Ellenjegyzem:
Pénzügyileg ellenjegyzem:
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2.

melléklet a „„„/2018.(Xll.20.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400. Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszáma:
15402006, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban : Önkormányzat)]
másrészről

SOLLIGHT Energia ESCO Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Apát utca 6-8., Cégjegyzékszáma: 01-09-926186 adószáma:
14923052-2-41, bankszámlaszám: 10300002-10675025-49020016 képviseletében: Hajnal Lajos
ügyvezető

[mint a fejlesztési cél megvalósítója (a továbbiakban: Fejlesztő )]a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő tulajdonát képező ingatlanok övezeti besorolásának
módosítása tárgyában, a Fejlesztő által megvalósítani kívánt beruházás érdekében, külön
okiratba foglalt településrendezési szerződés jön létre.
2.

Felek megállapítják, hogy az 1. pontokban foglaltak biztosításához szükséges Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város
közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyű lésének hatásköre.

3.

Fejlesztő

kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szerepl őhöz ingyenesen hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak
megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban
részletezett formában.

4.

Fejlesztő kijelenti, hogy 6.000.000,-

Ft, azaz Hatmillió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:589-

6:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt
feltételekkel.
5.

Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget a Kérelmező az Önkormányzat
OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú kö ltségvetési
elszámolási számlájára átutalással fizeti meg, a rendezési terv módosító eljárást
jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon
belül.
Kérelmező meghatározza és egyben kijelenti,

6.

hogy a 4. pont szerinti összeget az
Önkormányzat Nyíregyháza területén út fejlesztésre, mint a Fejlesztő által meghatározott
közérdekű célra köteles fordítani.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szeri nti összeget az Önkormányzat köte les a 6.
pont szerinti meghatározott célra fordítani.
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8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 6. pont szerinti közérdekű
kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher - így különösen, de nem kizárólagosan
ÁFA - megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a
Kérelmező feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes
illetékmentességben részesül.
9. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás
megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás
értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem
korlátozza, nem zárja ki.

11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a

Fejlesztő

átalakul vagy egyébként
jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép,
amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan
vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az
átruházó fél a szerződésben kikötni.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással
mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalások esetleges
eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései - elsősorban
annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.
14. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hajnal Lajos
ügyvezető

Sollight Üzemeltető Kft.
Fejlesztő

Önkormányzat
Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám:

FŐÉP/5- 77 /2018.

Ügyintéző:

Pankotainé dr.Pristyák Anita

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1 PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s50; FAX: +36 42 310 647
E-MAIL: VERES.ISlVAN@NYIREGYHAZA.HU

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűléshez

Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(1 .26.) számú határozat
módosítására

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester
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Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
l
~
.......................................

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

RfGYHÁZA

I

I
'

Tisztelt Közgyűlés!

Önöket arról, hogy a rendezési tervek módosításának eljárásrendjét a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.)

Tájékoztatom

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.
A Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése
tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása „a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen,

beruházás megvalósítása miatt indokolt".
Megemlíteni szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálatának intézményét, a Korm.
rendelet 45. § (1) bekezdése rendelkezik, hogy a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszközök 2019. december 31-ig
alkalmazhatóak.
Értelmezésünk szerint jelenleg a Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a fenti előírásoknak
rendezési tervi eszközök módosítására 2019. december 31-ig van lehetőségünk.

megfelelő

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2017.(1.26.); a 30/2018 (11.22.) és a 169/2018 (X.18.)
számú módosító határozataival az alább felsorolt, jelentős projektekkel is érintett területeket
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította:
volt Báthory István laktanya
volt Vay Ádám laktanya
Simai út - Rét utca - Rókabokori út- Szélsőbokori út által határolt terület
Tiszavasvári út- Nyugati elkerülő út - Rókabokori út - Salamonbokori út által határolt te rület
Benczúr- Bessenyei tér
lntermodális csomópont
Nagykörút déli befejező szakasz
Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdő

Simai út - Bokréta utca - Bottyán János utca - Szirom utca - Fészek utca - Tiszavasvári út Salamonbokori út - Rókabokori út - Szélsőbokor által határolt terület
Tünde utca - Folyóka utca - Gömb utca - Palánta utca- Tallér utca- Mohács utca által határolt
terület
Víz utca - Rákóczi F. utca - Mártírok tere - Síp utca - Bethlen Gábor utca által határolt
terület
A város életét a folyamatos gazdaságfejlesztő, élénkítő, munkaerő ösztönző beruházások
jellemzik, ehhez infrastruktúra fejlesztéseket végez a város. Mindemellett a kulturális és oktatási
élet felpezsdítése is egyre inkább előtérbe kerül.
A tervezési területek beruházási előkészítése és alkalmassá tétele miatt - 2. számú melléklet
szerinti telepítési tanulmányterv és a 3. számú melléklet szerint - az alábbi helyszíneket
kiemelten szükséges kezelni:
Jósa András Múzeum terület (Fejlesztő meglévő épületének tovább bővítésével újabb
oktatási épületet és múzeumot hoz létre. Kulturális és oktatási beruházás.)
Család utca-Belső körút csomópont (infrastruktúra fejlesztés, körforgalom kiépítése)
Család utca- Szalag utca csomópont (infrastruktúra fejlesztés, körforgalom kiépítése)
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Fentiekre tekintettel kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a Nyíregyháza
közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló
5/2017.(1.26.) számú határozatban felsorolt területek listájában a fent említett területet
kiegészítésként támogatni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. december 12.
Tisztelettel:

„h„„ .„„„„„„„„.
Veres István
városi főépítész
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1. melléklet a FŐÉP/5- 77 /2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

..... /2018. (Xll.20.) számú
határozata
Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(1.26.) számú határozat
módosításáról

A közgyűlés

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.)
Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az
alábbi területet:

Jósa András Múzeum terület
Család utca -Belső körút csomópont
Család utca- Szalag utca csomópont

Felelős:

Veres István városi főépítész.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről értesülnek:

1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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2 . melléklet a FÖÉP/5-77/2018. számú előterjesztéshez
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

~

'

NYÍREGYHÁZA, JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
BLOKK 093-02

--SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest

Hungária krt. 83 111/3.
+361 308 58 40
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

102-02

NYÍREGYHÁZA

500

JÓSAANDRÁS MÚZEUM
blokk: 093-02
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F5-1 SZABÁLYOZÁSI

TERVLAP
2018. december
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JELENLEGI ÉPÍTÉSI HELY

JAVASOLT ÉPÍTÉSI HELY
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SPP ARCHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest
Hungária krt. 83 11113.
+361 308 58 40
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
helyileg védett illetve helyi védelemre Javasolt épület
HRSZ.: 617613
F5 tervlap
Vt 702000 - 093-02
Vt - településközpont vegyes zóna
7 - építészeti karakter egyéb
O - kialakult építési övezet
2 - szabadonálló - általános - beépítési mód
O - megengedett legkisebb építési telek nagysága : adottságtól függő
O - legnagyobb beépltés mértéke:
O - megengedett épltménymagasság: adottságtól függöen
093-02-es blokk

TELEPITÉSI TANULMÁNYTERV
ALATAMASZTÓ MUNKARESZ
NYÍREGYHÁZA
JÓSAANDRÁS MÚZEUM

blokk: 093-02

ÉPÍTÉSI HELY, JAVASLAT,
PARAMÉTEREK
2018. december
M=1:750
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SPP ARCHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest
Hungária krt. 83 111/3.
+361 308 58 40

TELEPITéSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARész
NYIREGYHÁZA
JÓSAANDRÁS MÚZEUM
blokk: 093-02

093-02 BLOKK
2018. december
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SPP ARCHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest
Hungária krt. 83 111/3.
+361 308 58 40

TELEPiTÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTO MUNKARÉSZ
NYiREGYHÁZA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
blokk: 093-02

BLOKK BELSŐ UDVAR
2018. december

TT04

ÚJ IRODALMI MÚZEUM SZÁRNY TANULMÁNY
KIVONATOS TERVEZESI PROGRAM VÁZLAT

• PINCE (OPCIONÁLI S)
· RAKTÁROZÁSI FUNKCIÓ
• MAGASFÖLDSZINT
• KÖZÖSSEGI FUNKCIÓK
- HÁTTERHEL YISEGEK
· DIREKT ÖSSZEKÖTTETES A BELSŐ UDVARON ÁLLÓ BORDÓ EPÜLETTEL
· EMELET·
• IRODALMI MÚZEUM
JAVASOLT BRUTTÓ TERÜLET .

--J.
~

JAVASOLTÚJ IRODALMI MUZEUM szARNY

•

JÖSAANoRAS MÚZEUM

•

• PINCE (OPCIONÁLIS) 300 M 2
• MAGASFÖLDSZINT 350 M 2
• EMELET 300 M"

(')

-----------

SZINTEK

L

AZ ÚJ SZÁRNY PADLÓMAGASSÁGAI MEGEGYEZŐK LEGYENEK A MEGLEVŐ
MÚZEUM SZINTEKKEL
AZ ÚJ SZÁRNYNAK NYITNIA KELL A BELSŐ UDAVARRA.

1
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l. •

BELSŐ UDVAR

-

- MEGMARAOO EPULET FUNKCIÓVAL TASSAL

JAVASOLT EPITl':SI HELY

l
•

JAVASOLTÚJ IRODALMI
MUZEUM SzARNY
MAGASFÓLDSZINT + 1 EMELET

JÓSAANDRAS MUZEUM

NYITASA
BELSŐ UDVARRA

MEGMARADÓ l':PULET FUNKCIÓVAL TASSAL

JAVASQ.T lJJ IRODALMI
MUZEUM SzARNY

1

( -

-BONTANDÓ EPULET

NYITASA
BELSŐ UDVARRA

r

BONTANDÓ EPULET

1
·

JAVASOLT l':PITl':SI HELY

JÓSAANDRAS MUZEUM

S PP ARCHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.

•

H-1143 B udapest
Hungária krt 83 111/3
+361 308 58 40

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARESZ
NYÍREGYHÁZA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM

blokk 093-02

JÓSAANDRÁS MÚZEUM
BŐVÍTÉSI KONCEPCIÓ
2018. december
M=1 :1000
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SPP ARCHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest
Hungária krt. 83 111/3.
+361 308 58 40

TELEPITÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
NYIREGYHÁZA
JÓSAANDRÁS MÚZEUM
blokk: 093-02

ELŐKÉPEK
DAVID CHIPPERFIELD • MARBACH ·IRODALMI MÚZEUM

2018. december
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SPP A R CHITECTURE
SPP ARCHITECTURE KFT.
H-1143 Budapest
Hungária krt. 83 111/3.
+361 308 58 40

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
NYÍREGYHÁZA
JÓSAANDRÁS MÚZEUM
blokk: 093-02

ELŐKÉPEK
KOSHINOKUNI - IRODALMI MÚZEUM

2018. december
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3. melléklet a FŐÉP /5-77 /2018 . sz. előterjesztéshez
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Család utca - Szalag utca csomópontja

Forrás: GOOGLE Earth
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám:

VAGY/16-3/2018.

Ügyintéző :

File János

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

/

D~sFerenc
polgármester

y
/

1,c, ,_·

c-ia. lf<i

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

t~
L

\

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

f ( ('( 1
f

\1

~ l. -\

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló - kérelem alapján az
ingatlan-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „vásártér"
megnevezésű ingatlan, és a Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvett „beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott - településfej lesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében a 15030 hrsz. esetében Állatpark bővítése, míg a 8844/20 hrsz.
esetében közút kialakítása céljából került sor.
Az ingatlanokat az Önkormányzat a 2011. májusában aláírt megállapodástól számított 15 évig
nem idegenítheti el, továbbá azt a birtokbavételtől számított 15 évig a Kormányhatározatban
megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani.
Az Önkormányzat a megállapodásban előírt kötelezettségei telje sítéséről képviselő-testületi
határozatban foglalt nyilatkozatával köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t
tájékoztatni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezeteket, illetve a mellékletüket képező
beszámolókat elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. december 12.

Tisztelettel:
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1. sz. melléklet a VAGY/16-3/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

............../2018.(Xll.20.) sz.
határozata

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, és

az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 15030 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ MNV Zrt.{1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

R E G Y H Á Z A

7

/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

Melléklet a

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az Önkormányzat által
benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az ingatlan-nyilvántartásban
Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „vásártér" megnevezésű ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott-településfejlesztéssel kapcsolatos- önkormányzati feladatok elősegítése érdekében,
állatpark bővítése céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35910 számú megállapodás alapján került az
Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35910 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése :

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

15030

területe:

1323 m 2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója :

15731766-8411-321-15

adószáma :

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Nyíregyházi Állatpark területének részét képezi, a megállapodásban
rögzített cél megvalósult.
Az ingatlan adataiban történt változás :
A tárgyi ingatlant is érintően az Állatpark területének telekcsoport újraosztására került sor 2016.
évben. A változás után kialakult ingatlanok:
15010/2 hrsz.

kivett Állat és növénykert, (Zöldpiramis, Ócenárium, Ázsiaház, Viktóriaház, DélAmerika ház), 24 db egyéb épület
23 ha 6223 m 2

15010/5 hrsz.

kivett ifjúsági tábor, hétvégi ház, 4 egyéb épület

15010/6 hrsz.

kivett magánút

1ha4875 m 2
1413 m 2

A megszűnt 15030 hrsz-ú ingatlan területe természetben a 15010/5 hrsz-ú és 15010/6 hrsz-ú ingatlan
része.
Nyíregyháza, 2018. december 20.
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2. sz . melléklet a VAGY/16-3/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
....... „ ..... /2018.(Xll .20.)

sz.

határozata

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek te lj esítésé ről, a Nyíregyháza 8844/20 helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
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Melléklet a

/2018.(Xll.20.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az
ingatlan-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvett „beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében, közút kialakítása céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt . és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35911 számú megállapodás alapján
került az Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35911 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése :

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

8844/20

területe:

501 m2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója:

15731766-8411-321-15

adószáma :

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Szeder utca részét képezi, az Önkormányzat a területet rendbe
tartja, gyommentes ítéséről időszakosan gondoskodik.
A tervezett beruházás költségvetési forrás hiányában még nem valósult meg.
Az ingatlan adataiban az átvétel óta nem történt változás.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Yo'WW,NYlllEGYHAlA.Hu

,~

)
\//NYÍREGYHÁZA
r

l~

NYÍREGYHÁZA

4401 NYIREC.YHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF: 83.
TELEFON: t36 42 524-c;oo
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL; POLGARME'STfR@NYIREGYHAZA.i-IU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: VAGY /20/2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Dr. Kovács Ferenc

Polgár~ester
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Kovácsné Szatai Agnes
Vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
,-

~~

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
J egyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és NYÍRVV Nonprofit Kft. között az
önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában
egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre 2013. szeptember 26. napján. A
többször módosított üzemeltetési szerződés alapján a szerződés 1. és 2. számú
mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelemeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti.
Az vagyonelemek körének változása miatt az üzemeltetési szerződés 1. és 2. számú
mellékletének módosítása vált szükségessé.
Az 1. számú melléklet legutóbbi, 2018. januári módosítása óta több önkormányzati bérlakás
visszaadásra került az önkormányzat részére. Ennek okán egy aktualizált, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati bérlakás állomány szerepel a szerződésmódosítás
1. számú mellékletében.
A 2. számú melléklet módosítását az indokolja, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező, természetben a Nyíregyháza, Szent István u. 3. szám
alatt található 6/A/42 hrsz-ú, 24 m2 alapterületű ingatlant Hunyadi János önkormányzati
képviselő úr 2018. május 29. napján visszaadta az Önkormányzat részére, így az ingatlan
kikerült a Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett nem lakás célú ingatlanok közül. Jelen
módosítással a szerződés 2. számú mellékletének a.) pontjából ezen ingatlan törlésre kerül.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a mellékletét
képező határozat-tervezet és üzemeltetési szerződés-módosítás jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. december 11.

Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a VAGY/20/2018. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

............. ./2018.(Xll.20.) számú
határozata
a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítását jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felhata lmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzemeltetési

szerződésmódosítás

aláírására.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Melléklet a .. „

.. „ .......

./2018. (Xll.20.) számú határozathoz

A 2013. szeptember 26. napján létrejött
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely
létrejött
egyrészről
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15,
képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) mint átadó, a továbbiakban Önkormányzat
másrészről NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: lgnéczi Csabáné
ügyvezető) mint átvevő, továbbiakban Üzemeltető, együtt esen a Szerződő Felek között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. szeptember 26. napján egységes
szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre határozatlan időtartamra .
2.

Szerződő

Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben
alábbiak szerint módosítják.

lévő

üzemeltetési

szerződést

az

3. Az üzemeltetési szerződés 1. és 2. számú melléklete törlésre kerül, és helyébe az alábbi jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező - módosított 1. és 2. számú melléklet
lép.
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

Törvénykönyvről

6.

A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag aláírták.

szóló 2013.
megegyezőt

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Nyíregyháza, 2018. december 20.

NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Vagyonkezelő

Önkormányzata

Nonprofit Kft.
lgnéczi Csabáné

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: ...... „ ............................... .
Aláírás: ....................... „„„„.„.„ .. .
Jogilag ellenjegyezte:
Dátum:„.„„„„ ............................ .

Aláírás: ........... „ .......................... .
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1. számú melléklet az üzemeltetési szerződés módosításához (hatályos 2018.12.20. napjától)

NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett önkormányzati bérlakások

1

Alapterület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

4400 Nyíregyháza Alsóbadúr 2.

52 m2

1+0

komfort nélküli

2.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 02. 4/3.

51 m2

1+1

komfortos

3.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 02. 4/5.

40 m2

1+1

komfortos

4.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 2/24.

35 m2

1+1

komfortos

5.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 3/26.

39 m2

1+1

komfortos

6.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. 3/28.

41 m2

l+l

komfortos

7.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 09. fsz/4.

40 m2

l+l

komfortos

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 19. 4/37.

32 m2

1+0

komfortos

9.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 25. 3/11.

61 m2

2+1

összkomfortos

10.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 26. 3/20.

50 m2

2+0

komfortos

11.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 28. 3/2.

26 m2

1+0

komfortos

12.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 28. 3/3.

60 m2

2+1

komfortos

13.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 29. 1/4.

28 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 30. 3/2.

26 m2

1+0

komfortos

15.

; 4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 1/7.

44 m2

1+1

komfortos

16.

. 4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 1/8.

48 m2

1+1

komfortos

Sorszám
1.

8.

14.

Lakás címek
1

1

J

17.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 3/17.

46 m2

l+l

komfortos

18.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 3/20.

39 m2

1+0

komfortos

19.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 34. 4/21.

69 m2

2+0

összkomfortos

36 m2

1+0

komfortos

20.

l 4400 Nyíregyháza Arany J.

u. 34. fsz/4.

21.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 38. 3/9.

52 m2

2+0

komfortos

22.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 40. 3/14.

44 m2

1+0

komfortos

23.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 40. 3/16.

37 m2

1+0

komfortos

24.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 42. 4/13.

56 m2

2+1

összkomfortos

25.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 44. 2/7.

44 m2

1+0

komfortos

26.

4400 Nyíregyháza Arany J. u. 44. 3/10.

44 m2

1+0

komfortos

27.

4400 Nyíregyháza Árok u. 08. 8/27.

62 m2

1+2

összkomfortos

28.

4400 Nyíregyháza Árok u. 10. 4/20.

54 m2

2+0

összkomfortos

29.

4400 Nyíregyháza Árok u. 16. 8/27.

62 m2

2+1

összkomfortos

30.

4400 Nyíregyháza Árok u. 18. 6/25.

62 m2

2+1

összkomfortos

31.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 28. 1/5.

26 m2

1+0

összkomfortos

32.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 34. 4/17.

62 m2

2+1

összkomfortos

33.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 36. 2/9.

34 m2

1+0

komfortos

34.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 1/5.

34 m2

1+0

komfortos

35.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 3/13.

34 m2

1+0

komfortos

36.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. 3/16.

34 m2

1+0

komfortos

37.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. fsz/2 .

34 m2

1+0

komfortos

38.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 38. fsz/4.

34 m2

1+0

komfortos
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39.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 2/14.

34 m2

1+0

komfortos

40.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 3/16.

34 m2

1+0

komfortos

41.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 3/20.

37 m2

1+0

komfortos

42.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 40. 4/21.

60 m2

2+1

összkomfortos

43 .

4400 Nyíregyháza Árpád u. 42 . fsz/1.

47 m2

2+0

komfortos

44.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 51. 4/15.

51 m2

2+0

összkomfortos

4S.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 1/4.

Sl m2

2+0

összkomfortos

46.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 1/S.

Sl m2

2+0

összkomfortos

47.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 1/6.

62 m2

2+1

összkomfortos

48.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 2/7.

51 m2

2+0

összkomfortos

49.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 2/8.

51 m2

2+0

összkomfortos

so.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 2/9.

62 m2

2+1

összkomfortos

51.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 3/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

S2.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 3/11.

Sl m2

2+0

összkomfortos

53.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 52. 3/12.

62 m2

2+1

összkomfortos

54.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 4/13.

51 m2

2+0

összkomfortos

SS.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

S6.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. 4/15.

62 m2

2+1

összkomfortos

S7.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

S8.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. fsz/2.

Sl m2

2+0

összkomfortos

S9.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S2. fsz/3.

62 m2

2+1

összkomfortos

60.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S7. 4/13.

Sl m2

2+0

összkomfortos

61.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S7. fsz/1.

Sl m2

2+0

összkomfortos

1

62.

4400 Nyíregyháza Árpád u. S9. 2/7.

62 m2

2+1

összkomfortos

63.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 66. 3/12.

S4 m2

2+0

összkomfortos

64.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 67. 2/7.

62 m2

2+1

összkomfo rtos

65.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 67. fsz/1.

62 m2

2+1

összkomfortos

66.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 73. 2/9.

Sl m2

2+0

összkomfortos

67.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. 1/6.

7S m2

3+1

összkomfortos

68.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 7S. 3/12.

7S m2

3+1

összkomfortos

3+1

összkomfortos

69.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 7S. 4/lS.

7S m2

70.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 75. fsz/3.

7S m2

3+1

összkomfortos

71.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 77. 4/14.

39 m2

1+1

összkomfortos

72.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 79. 2/7.

Sl m2

2+0

összkomfortos

73.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 79. 3/10.

Sl m2

2+0

összkomfortos

74.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 81. 3/12.

55 m2

2+0

összkomfortos

7S.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 81. 4/13.

78 m2

3+1

összkomfortos

76.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 83. 1/6.

78 m2

3+1

összkomfortos

77.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 89 . 2/7.

78 m2

3+1

összkomfortos

2+0

összkomfortos

78.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 91. 1/4.

Sl m2

79.

4400 Nyíregyháza Árpád u. 91 . 3/11.

39 m2

1+1

összkomfortos

80.

4400 Nyíregyháza Bajcsy Zs. u. 33. fsz/1.

90 m2

3+0

összkomfortos

81.

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/1.

104 m2

3+0

félkomfortos

82.

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/2.

S5 m2

2+0

komfort nélküli

83.

4400 Nyíregyháza Báthory u. 26. fsz/3 .

63 m2

2+0

komfortos

84.

4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 8. 4/3 .

64 m2

2+0

összkomfortos

8S.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

6

,,,
0

-

86.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/02.

32 m2

l+O

-

87.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/03.

32 m2

l+O

88.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/04.

32 m2

1+0

32 m2

l+O

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/06.

32 m2

1+0

: összkomfortos

91.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/07.

32 m2

l+O

összkomfortos

92.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

93.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

94.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

95 .

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/11.

32 m2

1+0

összkomfortos

---

96.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/12.

32 m2

l+O

összkomfortos

97.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/13.

32 m2

l+O

összkomfortos

f-----

98.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/14.

32 m2

-------

l+O

89.

--

--~

90.

---

- -4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/05.

1
1

1

---

összkomfortos

1

összkomfortos

összkomfortos
1

összkomfortos '

99.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/15.

32 m2

1+0

100.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

101.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 1/17.

32 m2

l+O

összkomfortos

102.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/01.

29 m2

1+0

103.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/02.

32 m2

1+0

összkomfortos

104.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/03.

32 m2

1+0

összkomfortos

105.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

106.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/05.

32 m2

1+0

összkomfortos

107.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/06.

32 m2

l+O

összkomfortos

108.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/07 .

32 m2

1+0

összkomfortos

109.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

1

110.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/09.

29 m2

l+O

összkomfortos

1

111.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

1

112.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/11.

32 m2

1+0

: összkomfortos

1

113.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/12.

32 m2

1+0

1

1

114.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/13 .

32 m2

1+0

összkomfortos

115.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/14.

32 m2

l+O

összkomfortos

116.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

117.
118.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 2/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

119.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/02 .

29 m2

1+0

összkomfortos

120.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/03.

32 m2

l+O

összkomfortos

121.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/04.

32 m2

1+0

összkomfortos

122.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/05 .

32 m2

l+O

összkomfortos

123.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/06.

32 m2

1+0

összkomfortos

124.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/07.

32 m2

1+0

összkomfortos

125.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/08.

29 m2

l+O

összkomfortos

126.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

127.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

128.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/11.

32 m2

l+O

összkomfortos

129.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/12.

32 m2

1+0

összkomfortos

130.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/13.

32 m2

1+0

összkomfortos

131.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

132.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

1
1

1

-

-

-

-

-- - -

1

összkomfortos

1

1

összkomfortos

összkomfortos

7
{'

L~

·7

-

133.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 3/16.

29 m2

l+O

összkomfortos

134.

4400 Nyíregyháza Bess~nyei tér 3. 4/01.

29 m2

1+0

összkomfortos

135.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/02 .

32 m2

l+O

összkomfortos

~ 136 .

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/03.

32 m2

1+0

összkomfortos

137 .

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/04 .

32 m2

1+0

összkomfortos

138.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/05 .

32 m2

l+O

összkomfortos

139.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/06.

32 m2

1+0

összkomfortos

140.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/07 .

32 m2

l+O

összkomfortos

141.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/08.

29 m2

1+0

összkomfortos

142.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/09.

29 m2

l+O

összkomfortos

143.

, 4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/10.

32 m2

1+0

összkomfortos

144.

l 4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/11.

32 m2

1+0

: összkomfortos

145.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/12.

32 m2

1+0

összkomfortos

,______
~·

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/13.

32 m2

1+0

összkomfortos

147.

1

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/14.

32 m2

1+0

összkomfortos

148.

1

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/15.

32 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/16.

29 m2

1+0

összkomfortos

150.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. 4/17.

32 m2

l+O

összkomfortos

151.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/01.

29 m2

l+O

összkomfortos

152.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/02.

29 m2

l+O

összkomfortos

153.

14400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/03.

29 m2

1+0

összkomfortos

154.

; 4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/04.

29 m2

l+O

összkomfortos

155.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/05.

29 m2

1+0

összkomfortos

156.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/06.

29 m2

1+0

összkomfortos

157.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3 . fsz/07.

29 m2

l+O

összkomfortos

158.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/08.

29 m2

l+O

összkomfortos

159.

, 4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/09.

29 m2

1+0

összkomfortos

160.

14400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/10.

29 m2

1+0

összkomfortos

161.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/11.

29 m2

l+O

összkomfortos

,______ 162.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/12.

29 m2

1+0

összkomfortos

163.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/13 .

29 m2

1+0

összkomfortos

164.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/14.

29 m2

1+0

összkomfortos

165.

4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 3. fsz/15.

29 m2

1+0

összkomfortos

166.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 26. fsz/5.

63 m2

l+O

komfortos

167.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/2.

73 m2

1+2

összkomfortos

168.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/4.

75 m2

2+0

összkomfortos

169.

4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 4. 4/6.

63 m2

1+1

összkomfortos

170.

4400 Nyíregyháza Bocskai u. 67/A 1/5.

26 m2

1+0

komfortos

171.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/1.

30 m2

1+0

komfort nélküli

172.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/3 .

27 m2

1+0

komfort nélküli

173.

4400 Nyíregyháza Búza u. 28 . fsz/5.

56 m2

2+0

komfortos

146.

149.

f--

-

174.

4400 Nyíregyháza Búza u. 38/E 1/1.

60 m2

2+1

összkomfortos

175.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 01.

39 m2

1+0

komfort nélküli

176.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 02 .

39 m2

1+0

komfort nélküli

177.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 03.

39 m2

1+0

komfort nélküli

178.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 04.

39 m2

1+0

komfort nélküli

179.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 05.

39 m2

l+O

komfort nélküli

8
(
\}JV

-

180.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 06 .

39 m2

1+0

komfort nélküli

181.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

- . 4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. _09.

39 m2

1+0

komfort nélküli

184.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 10.

39 m2

1+0

komfort nélküli

185.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 11.

39 m2

1+0

komfort nélküli

186.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 12.

39 m2

1+0

komfort nélküli

187.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 13.

39 m2

1+0

komfort nélküli

188.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 14.

39 m2

1+0

komfort nélküli

189.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 15.

39 m2

1+0

komfort nélküli

190.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 16.

39 m2

1+0

komfort nélküli

,__ 191.
,...._ 192.

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 18.

32 m2

1

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Csáki 1: u. 20.

32 m2

1

1+0

komfort nélküli

193.
--------·

4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 22.

32 m2

1

1+0

komfort nélküli

, 4400 Nyíregyháza Csáki 1. u. 24.

32 m2

1

1+0

komfort nélküli

-

182.

-

183.

-

-

- -·-~-------

-

-

-

194.

195.

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Család u. 15. 2/11.

33 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Család u. 15. fsz/1.

33 m2

1+0

összkomfortos

- 198.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 1/04.

78 m2

3+1

összkomfortos

199.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 2/07.

78 m2

3+1

összkomfortos

200.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. 2/09.

53 m2

2+0

összkomfortos

201.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. fsz/1.

72 m2

3+1

összkomfortos

202.

4400 Nyíregyháza Család u. 21. fsz/2.

37 m2

1+1

összkomfortos

1

>-

33 m2

197.

r--

>--··
>-

196.

4400 Nyíregyháza Család u. 15. 1/7.
i

203.

4400 Nyíregyháza Család u. 23. 3/11.

40 m2

1+1

összkomfortos

204.

4400 Nyíregyháza Család u. 23. 3/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

205.

4400 Nyíregyháza Család u. 23. 4/14.

40 m2

1+1

összkomfortos

r - 206.
207.

4400 Nyíregyháza Család u. 23 . fszj3.

53 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Család u. 26.

64m2

1+2

komfortos

208.

4400 Nyíregyháza Család u. 27. 3/10.

78 m2

3+1

összkomfortos

209.

4400 Nyíregyháza Család u. 29. 3/10.

65 m2

2+1

összkomfortos

210.

4400 Nyíregyháza Család u. 29. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

211.

4400 Nyíregyháza Család u. 31. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

212.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 2/06.

65 m2

2+1

összkomfortos

213.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 2/07.

53 m2

2+0

összkomfortos

214.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 3/09.

65 m2

2+1

összkomfortos

215.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

216.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. 4/12.

65 m2

2+1

összkomfortos

-

217.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. fsz/1.

78 m2

2+2

összkomfortos

218.

4400 Nyíregyháza Család u. 33. fsz/2.

71 m2

3+0

összkomfortos

219.

4400 Nyíregyháza Család u. 35. 2/07.

53 m2

2+0

összkomfortos

,__

220.

4400 Nyíregyháza Család u. 35. 2/08.

53 m2

2+0

összkomfortos

221.

4400 Nyíregyháza Család u. 37. 3/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

222.

4400 Nyíregyháza Család u. 37. 4/14.

53 m2

2+0

összkomfortos

223.

4400 Nyíregyháza Család u. 39. 3/11.

53 m2

2+0

összkomfortos

224.

4400 Nyíregyháza Család u. 39. 3/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

225.

4400 Nyíregyháza Család u. 39 . 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

226.

4400 Nyíregyháza Család u. 43. 3/12.

54 m2

2+0

összkomfortos

>-

--

>-

„_

1

9

Cv

1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Család u. 47. fsz/l.

77 m2

2+2

228.

4400 Nyíregyháza Család u. S3. 3/09.

62 m2

2+1

összkomfortos

-

229.

4400 Nyíregyháza Család u. S3 . 3/10.

Sl m2

2+0

összkomfortos

230.

4400 Nyíregyháza Család u. S3. 4/14.

Sl m2

2+0

összkomfortos

-

231.

4400 Nyíregyháza Család u. S3. fsz/l.

69 m2

3+0

összkomfortos

232.

4400 Nyíregyháza Család u. SS. 1/04.

Sl m2

2+0

összkomfortos

233.

4400 Nyíregyháza Család u. SS. 4/14.

62 m2

2+1

összkomfortos

234.

4400 Nyíregyháza Család u. S7. 1/04.

Sl m2

2+0

összkomfortos

23S.

4400 Nyíregyháza Család u. S7. 3/10.

Sl m2

2+0

összkomfortos

236.

4400 Nyíregyháza Család u. S7. 4/13.

Sl m2

2+0

összkomfortos

237.

4400 Nyíregyháza Család u. S7. 4/14.

Sl m2

2+0

összkomfortos

238.

14400 Nyíregyháza Család u. S7. fsz/1.

69 m2

3+0

összkomfortos

239.

4400 Nyíregyháza Család u. S9. 1/03.

Sl m2

2+0

összkomfortos

240.

4400 Nyíregyháza Család u. S9. 2/08.

62 m2

2+1

összkomfortos

241.

4400 Nyíregyháza Család u. S9. 3/10.

Sl m2

2+0

összkomfortos

242.

4400 Nyíregyháza Család u. S9. 4/13.

Sl m2

2+0

összkomfortos

243.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/08.

34 m2

1+0

összkomfortos

244.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/09.

34 m2

1+0

összkomfortos

1+0

összkomfortos

-

-

227.

1

24S.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/10.

34 m2

246.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/11.

34 m2

1+0

összkomfortos

247.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/12.

34 m2

1+0

összkomfortos

248.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/13.

34 m2

1+0

összkomfortos

249.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/ 14.

34 m2

1+0

összkomfortos

2SO.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 1/lS.

34 m2

1+0

összkomfortos

2Sl.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S2.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S3.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/18.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S4.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/19.

34m2

1+0

összkomfortos

2SS.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/20.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S6.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/21.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S7.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/22.

34m2

1+0

összkomfortos

2S8.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. 2/23.

34 m2

1+0

összkomfortos

2S9.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/1.

34 m2

1+0

összkomfortos

260.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/2.

34 m2

1+0

összkomfortos

261.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/3.

34 m2

1+0

összkomfortos

262.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/4.

34 m2

1+0

összkomfortos

263.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/S.

71 m2

2+0

összkomfortos

264.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/6.

34 m2

1+0

összkomfortos

26S.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 11. fsz/7.

34 m2

1+0

összkomfortos

266.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/09.

34 m2

1+0

összkomfortos

267.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/10.

34 m2

1+0

összkomfortos

268 .

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/11.

34 m2

1+0

összkomfortos

269.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/12.

34 m2

1+0

összkomfortos

270.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/13.

34 m2

1+0

összkomfortos

271.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/14.

34 m2

1+0

összkomfortos

272.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/lS.

34 m2

1+0

összkomfortos

273.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 1/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

10

0
-

l+O

összkomfortos

34 m2

l+O

összkomfortos

34 m2

1+0

összkomfortos

34 m2

1+0

összkomfortos

274.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/17.

34 m2

275 .

l 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/18.

276.

l 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/19.

277

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/20.

278.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/21.

34 m2

1+0

összkomfortos

279.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/22.

34 m2

1+0

összkomfortos

280.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2j23.

34 m2

l+O

összkomfortos

281.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. 2/24.

34 m2

1+0

összkomfortos

282.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/l.

34 m2

l+O

összkomfortos

283.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/2.

34 m2

1+0

összkomfortos

284.

14400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/3.

34 m2

1+0

összkomfortos

285 .

, 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/4.

34 m2

1+0

összkomfortos

286.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/5.

34 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/6.

34 m2

1+0

összkomfortos

288.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/7.

34 m2

1

l+O

összkomfortos

289.

..... 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 13. fsz/8.

34m2

1

1+0

összkomfortos

290.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/09.

34 m2

1

1+0

összkomfortos

291.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. ljlO.

34 m2

l+O

összkomfortos

292.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/11.

34 m2

l+O

összkomfortos

293.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/12.

34 m2

1+0

összkomfortos

-

294.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/13.

34 m2

1+0

összkomfortos

295.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/14.

34 m2

l +O

összkomfortos

-

296.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/15.

34 m2

l+O

összkomfortos

-

-

-

287 .

-

-+

1

1

1

-

297.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 1/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

298.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

, _ 299.
-

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/18.

34 m2

1+0

összkomfortos

300.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/19.

34 m2

1+0

összkomfortos

301.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/20.

34 m2

1+0

összkomfortos

302.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/21.

34 m2

1+0

összkomfortos

303.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/22.

34 m2

1+0

összkomfortos

304.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/23.

34 m2

1+0

összkomfortos

305.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. 2/24.

34m2

1+0

összkomfortos

306.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/l.

34 m2

1+0

összkomfortos

307.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/2.

34m2

1+0

összkomfortos

308.

4400 Nyíregyháza Csaló- köz 15. fsz/3.

34 m2

l+O

összkomfortos

309.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/4.

34 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/5.

34 m2

1+0

összkomfortos

34 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/7.

34 m2

1+0

összkomfortos

313.

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/8.

34 m2

1

1+0

összkomfortos

314.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/01.

35 m2

1

1+0

komfortos

315.
>---- -

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/02.

42 m2

1

1+0

komfortos

316.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/03.

42 m2

1+0

félkomfortos

317.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/04.

54 m2

2+0

félkomfortos

318.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/05.

39 m2

1+0

komfortos

319.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/06.

34 m2

1+0

komfortos

320.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/07.

41 m2

l+O

komfortos

-

310.

-

311.
312.

1

•

4400 Nyíregyháza Csaló-köz 15. fsz/6.

1

11

1

-

321.

-

322.

-

1-

-

-

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/08.

41 m2

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/09.

42 m2

1+0

félkomfortos

1+0

félkomfortos

1

1+0

félkomfortos

1

1+0

félkomfortos

1
1

1

323.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/10.

41 m2

324.

4400 Nyíregyháza Dália u. !1. fsz/11.

41 m2

325.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/12 .

35 m2

1+0

félkomfortos

326.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

327.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

328.

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/15.

36 m2

1+0

komfortos

329.

1

4400 Nyíregyháza Dália u. 11. fsz/16.

38 m2

1+0

félkomfortos

330.

'. 4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/01.

43 m2

1+0

félkomfortos

331.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/02.

39 m2

1+0

félkomfortos

332.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/03.

44m2

1+0

félkomfortos

333.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/04.

45 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/05.

39 m2

1+0

félkomfortos

335.

4400 Nyíregyháza Dália u. 13. fsz/06.

43 m2

1+0

félkomfortos

336.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/01.

37 m2

1+0

összkomfortos

337.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/02.

54 m2

2+0

összkomfortos

338.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1j03.

66 m2

2+1

összkomfortos

,_

339.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/04.

37 m2

1+0

összkomfortos

-

340.

1

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. 1/05.

27 m2

1+0

összkomfortos

341.

14400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/01.

37 m2

1+0

összkomfortos

342.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/02.

54 m2

2+0

összkomfortos

343 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/03.

67 m2

2+1

összkomfortos

1-

1-

~-----

-

334.

>-----

1

1-

1

1--

344.

4400 Nyíregyháza Dália u. 2. fsz/04.

52 m2

1+1

összkomfortos

345.

, 4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

346.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

347.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/03.

42 m2

1+0

komfortos

348..

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

349.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

350.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/06.

42 m2

1+0

komfortos

351.

~

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/08.

66 m2

2+0

komfortos

352.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fszjlO.

43 m2

1+0

komfortos

353.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/12.

36 m2

1+0

félkomfortos

354.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

355.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/15.

42 m2

1+0

komfortos

356.

4400 Nyíregyháza Dália u. 3. fsz/16.

41 m2

1+0

félkomfortos

357.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/01.

32 m2

1+0

félkomfortos

358.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/02.

66 m2

2+0

félkomfortos

359.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/03.

58 m2

2+0

félkomfortos

360.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/04.

48 m2

1+0

félkomfortos

361.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/05.

48 m2

1+0

félkomfortos

362.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/06.

56 m2

2+0

félkomfortos

363.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/07.

64m2

2+0

félkomfortos

364.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/08.

32 m2

1+0

félkomfortos

365.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. 1/09.

42 m2

1+0

félkomfortos

366.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/01.

30 m2

1+0

fé lkomfortos

367.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/02.

65 m2

2+0

félkomfortos

1-

1--

,__

,-

---·----

i

,__

1-

12

.....I

' '

-

-

-

-

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/03 .

57 m2

2+0

félkomfortos

369.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/04.

47 m2

l+O

félkomfortos

370.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/05.

47 m2

1+0

félkomfortos

371.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/06.

56 m2

2+0

félkomfortos

372.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/07.

64 m2

2+0

komfortos

373.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/08.

31 m2

l+O

félkomfortos

374.

4400 Nyíregyháza Dália u. 4. fsz/09.

46 m2

1+0

félkomfortos

375.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

376.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

377.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/03.

42 m2

1+0

félkomfortos

378.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

379.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

380.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/06.

41 m2

l+O

félkomfortos

381.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/07.

56 m2

2+0

félkomfortos

382 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/08.

39 m2

l+O

komfortos

383.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/09.

40m2

1+0

félkomfortos

384.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/10.

35 m2

1+0

komfortos

385.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/ 11.

35 m2

1+0

komfortos

386.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/12.

41 m2

l+O

félkomfortos

387.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/13 .

42 m2

l+O

félkomfortos

388.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/14.

42 m2

1+0

félkomfortos

389.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/15 .

42 m2

1+0

félkomfortos

390.

4400 Nyíregyháza Dália u. 5. fsz/16.

42 m2

l+O

félkomfortos

391.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/01.

32 m2

l+O

félkomfortos

392 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/02.

66 m2

2+0

félkomfortos

393.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/03.

59 m2

2+0

félkomfortos

394.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. lj04.

48 m2

1+0

félkomfortos

4400
Nyíregyháza Dália u. 6. 1/05.
-

48 m2

l+O

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/06.

56 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/07.

66 m2

2+0

félkomfortos

368.

~

- -·- -

-

-

-

---·--·-

~---

t--

-

395.

-t

396.
397.

~

t

398.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/08.

31 m2

1+0

félkomfortos

399.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. 1/09.

42 m2

l+O

félkomfortos

400.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/01.

31 m2

1+0

félkomfortos

401.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/02.

64m2

2+0

félkomfortos

402.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/03.

56 m2

2+0

komfortos

403.
-

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/04.

46 m2

l +O

félkomfortos

404.

, 4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/05.

46 m2

1+0

komfortos

405.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/06.

57 m2

2+0

félkomfortos

406.

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/07 .

64 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/08.

>-----

407.

30 m2

1+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Dália u. 6. fsz/09.

44m2

l+O

félkomfortos

409.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/01.

35 m2

l+O

félkomfortos

410.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/02.

40m2

1+0

félkomfortos

411.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/03.

40m2

1+0

félkomfortos

412.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

413 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

414.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/06.

42 m2

1+0

félkomfortos

408.

-

1

1

13

415 .

4400 Nyíregyháza Dál ia u. 7. fsz/ 07 .

55 m2

2+0

komfortos

416.

4400 Nyíregyháza Dál ia u. 7. fsz/ 08.

39 m2

1+0

félkomfortos

417 .

4400 Nyíregyháza Dá lia u. 7. fsz/ 09.

39 m2

1+0

fé lkomfortos

418.

14400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/ 10.

34 m2

1+0

419.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/ 11.

35 m2

l+O

komfortos

420.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/ 12.

41 m2

1+0

félkomfortos

421.

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/13.

42 m2

1+0

422 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7 . fsz/ 14.

41 m2

1+0

félkomfortos

423 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/ 15.

41 m2

1+0

félkomfortos

424 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 7. fsz/ 16.

42 m2

1+0

félkomfortos

425 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 03 .

41 m2

1+0

fé lkomfortos

,______ 426 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 04.

41 m2

1+0

fé lkomfortos

427 .

4400 Nyíregyhá za Dália u. 9. fsz/ 05.

40 m2

1+0

fé lkomfort os

428 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 06.

42 m2

1+0

komfortos

429 .

4400 Nyíregyh áza Dál ia u. 9. fsz/ 07 .

39 m2

1+0

fé lkomfortos

430.

l 4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 08.

56 m2

2+0

komfortos

431.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 09 .

34 m2

1+0

félkomfortos

432 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 10.

40 m2

1+0

félkomfortos

433 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 11.

41 m2

1+0

komfortos

434.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 12.

35 m2

1+0

komfortos

435.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9 . fsz/ 13.

41 m2

1+0

félkomfortos

436.

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 14.

41 m2

1+0

komfortos

437 .

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 15.

43 m2

1+0

félkomfortos

1

r--

-

>------

-

--

-

félkomfortos
~

1

--

4400 Nyíregyháza Dália u. 9. fsz/ 16.

42 m2

l +O

komfortos

439.

4400 Nyíregyhá za Damj anich u. 3. 4/ 15.

66 m2

2+1

összkomfortos

48 m2

l+l

komfortos

4400 Nyíregyháza Deák F. u. 9. fsz/ 5.

30 m2

l+O

komfortos

442 .

4400 Nyíregyháza Debreceni út 13. fsz/ l.

31 m2

1+0

komfortos

443 .

4400 Nyíregyháza Debreceni út 13. fsz/ 2.

86 m2

3+1

összkomfortos

444.

4400 Nyíregyháza Debreceni út 87 .

99 m2

2+1

összkomfortos

445 .

4400 Nyíregyháza Dohány u. 1. fsz/ l.

79 m2

2+1

összkomfortos

441.

1---

-

fé lkomfortos

438.
440 .

1

1

, 4400 Nyíregyháza Deák F. u. 24. fsz/ l.
1

1

446.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/ 2.

129 m2

3+0

összkomfortos

447 .

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/3.

48 m2

1+0

összkomfortos

448.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/4.

79 m2

2+0

összkomfortos

449.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 1/ 5.

85 m2

2+0

összkomfortos

450.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 4.

78 m2

2+0

összkomfo rtos

451.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 5.

55 m2

1+0

összkomfo rtos

67 m2

l+O

összkomfortos
összkomfortos

452 .

i 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 6.

453.

l 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 7.

77 m2

2+1

454.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 8.

102 m2

3+0

összkomfortos

455.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. 2/ 9.

45 m2

1+0

összkomfortos

456.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. FE/ l.

36 m2

1+0

összkomfortos

457 .

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 2. FE/ 2.

77 m2

2+0

összkomfortos

458.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 50. 1/3.

69 m2

l+l

komfortos

459.

4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 50. fsz/l.

45 m2

1+1

460.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03 . fsz/2.

69 m2

1+1

komfortos

461.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03 . fsz/3 .

87 m2

2+0

komfortos

14

1

komfortos

1

1

462.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/4.

45 m2

1+0

komfortos

463.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/5.

40m2

1+0

komfortos

464.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 03. fsz/6.

44 m2

1+0

komfortos

465.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/1.

45 m2

1+1

komfort nélküli

466.

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/2.

44 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/3.

34 m2

1+0

félkomfortos

1+0

komfort nélküli

467.
468.

1

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/4.

34 m2

4400 Nyíregyháza Eötvös u. 13. fsz/5.

23 m2

l+O

komfort nélküli

470.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 02. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos

471.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 04. 4/12.

68 m2

2+2

összkomfortos

472 .

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 06 . 4/13.

35 m2

1+1

összkomfortos

473.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 08. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos

474.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 16. 9/27.

55 m2

2+1

összkomfortos

475.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 18. 1/3.

68 m2

2+2

összkomfortos

476.

4400 Nyíregyháza Eper:J..es u. 18. 1/4.

36 m2

1+1

összkomfortos

477.

4400 Nyíregyháza Eperjes u. 18. 4/14.

68 m2

2+2

összkomfortos

478.

4400 Nyíregyháza Eper:J..es u. 20. 3/9.

68 m2

2+2

összkomfortos

479.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 23. 4/19.

50 m2

1+1

összkomfortos

480.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 26. 2/10.

51 m2

1+2

összkomfortos

481.

44SJ9 _Nyíregyháza Északi krt. 27. fsz/3.

52 m2

1+1

összkomfortos

482.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 32 . 4/17.

43 m2

1+1

összkomfortos

483.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 36. fsz/3.

42 m2

1+1

összkomfortos

484.

4400 Nyíregyháza Északi krt. 44. fsz/2.

43 m2

1+1

összkomfortos

485 .

4400 Nyíregyháza Északi krt. 48. 1/4.

43 m2

1+1

összkomfortos

486 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 01/04.

55 m2

1+2

összkomfortos

487 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 03/11.

47 m2

1+1

összkomfortos

488.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 06/20.

47 m2

1+1

összkomfortos

489.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 07/24.

62 m2

3+0

összkomfortos

490.

_4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 08/27.

62 m2

3+0

összkomfortos

491.

4400 Nyíregyháza Etel-kö z 14. 10/31.

55 m2

1+2

összkomfortos

492.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 14. 10/33.

62 m2

3+0

összkomfortos

493.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 05/16.

47 m2

l+l

összkomfortos

494.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 09/27.

55 m2

1+2

összkomfortos

495.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 09/28.

47 m2

1+1

összkomfortos

496.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. 10/30.

55 m2

1+2

összkomfortos

497.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 16. fsz/2.

62 m2

3+0

összkomfortos

498.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 1/4.

55 m2

1+2

összkomfortos

499.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 3/11.

47 m2

1+1

összkomfortos

500.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 6/19.

55 m2

1+2

összkomfortos

501.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 6/20.

47 m2

1+1

összkomfortos

502 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 7/23.

47 m2

1+1

összkomfortos

503 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 7/24.

62 m2

3+0

összkomfortos

504.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 8/26.

47 m2

1+1

összkomfortos

505 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 9/29.

47 m2

1+1

összkomfortos

506.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 18. 9/30.

62 m2

3+0

összkomfortos

507 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 1/6.

62 m2

3+0

összkomfortos

508.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 2/9.

62 m2

3+0

összkomfortos

469.

1

15

1

-

-

'

~

>------

>------

S09.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 4/lS.

62 m2

3+0

összkomfortos

SlO .

l 4400 Nyíregyháza Etel-köz 20 . 8/27.

62 m2

3+0

összkomfortos

Sll.

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20 . 9/ 28.

SS m2

1+2

összkomfortos

Sl2 .

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 9/29 .

47 m2

l+l

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Etel-köz 20. 9/ 30.

62 m2

3+0

összkomfortos

14400 Nyíregyháza Etel-köz 20. fsz/2 .

47 m2

l +l

összkomfortos

S13 .
S14.

1

+-

1

~

,__

-

SlS .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 01. 10/86.

Sl m2

2+0

összkomfortos

S16.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 02 . 7 /61.

SS m2

2+0

összkomfortos

Sl7 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 03. 8/68 .

Sl m2

2+0

összkomfortos

518.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 04 . 2/22.

55 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér OS. 1/9.

SS m2

2+0

összkomfortos

S20.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 06 . 10/81.

SS m2

2+0

összkomfortos

S21.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 06 . 3/29 .

SS m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza
Fazeka s J. tér 10. 4/ 39.
..

Sl m2

2+0

összkomfortos

Sl9 .

+

1
1

-

S22 .

1

~

SS m2

1

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. 10/86.

55 m2

1

2+0

összkomfortos

S2S.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. fsz/2 .

S4m2

1

2+0

összkomfortos

526.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 12. 7/ S8.

S3 m2

1

2+0

összkomfortos

527 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 15. 8/6S.

66 m2

1+2

összkomfortos

528.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 15. fsz/3 .

66 m2

1+2

összkomfortos

S29.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 01/10.

66 m2

2+1

összkomfortos

530.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 03/26.

66 m2

1+2

összkomfortos

531.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 06/49.

66 m2

1+2

összkomfortos

523 .

14400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 11. 04/37 .

-

524.

-

-

1

532 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 07 /S7.

66 m2

1+2

összkomfortos

533.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 07 /62.

1

66 m2

2+1

összkomfortos

534.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 16. 09/77.

1

66 m2

1+2

összkomfortos

53S.

4400 Nyíregyhá za Fazekas J. tér 16. 10/86.

1+2

összkomfortos

1+2

összkomfortos

66 m2

1+2

összkomfortos

536.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 17. 04/37.

66 m2
1

66 m2

1

1

537.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 18. 09/74.

538 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 18. 10/82.

66 m2

1+2

összkomfortos

S39.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 19. 04/37.

66 m2

1+2

összkomfortos

S40.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 02/17.

61 m2

1+2

összkomfortos

-

S41.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 02/20.

67 m2

1+2

összkomfortos

S42.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20 . 02/22.

61 m2

1+2

összkomfortos

-

S43.
S44 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20 . 03/30.

61 m2

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 03/31.

67 m2

1+2

összkomfortos

-

S45 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20 . 04/32.

67 m2

1+2

összkomfortos

S46 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20 . 04/36.

67 m2

1+2

összkomfortos

-

547 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 04/39 .

67 m2

1+2

összkomfortos

S48.

,.___

14400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. OS/40.

67 m2

1+2

összkomfortos

S49 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. OS/44.

67 m2

1+2

összkomfortos

550.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/45.

61 m2

1+2

összkomfortos

551.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 05/47.

67 m2

1+2

összkomfortos

552.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 07 /61 .

61 m2

1+2

összkomfortos

5S3 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 08/65.

61 m2

1+2

összkomfortos

554.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 09/76.

67 m2

1+2

összkomfortos

555 .

4400 Nyíregyháza Fazeka s J. tér 20. 10/80.

67 m2

1+2

összkomfortos

1

16
'•

1

556.

14400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 10/ 83 .

67 m2

1+2

összkomfortos

557.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. 10/ 86 .

61 m2

1+2

összkomfortos

558 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 20. fsz/ 6.

61 m2

1+2

összkomfortos

559 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 01/ 8.

67 m2

1+2

összkomfortos

560 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 02/ 17.

61 m2

1+2

összkomfortos

561.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 03/ 30.

61 m2

1+2

összkomfortos

562 .

4400 Nyíregyháza ~zekas J. tér 21 . 04/ 32.

67 m2

1+2

összkomfortos

563 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/ 34.

61 m2

1+2

összkomfortos

564.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/ 35.

67 m2

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 04/37.

61 m2

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 05/ 45.

61 m2

1+2

összkomfortos

567 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 06/ 53 .

61 m2

1+2

összkomfortos

568.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 06/ 54.

61 m2

1+2

összkomfortos

569 .

4400 Nyíregyhá za Fazekas J. tér 21. 07 / 56.

67 m2

1+2

összkomfortos

570.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/64.

67 m2

1+2

összkomfortos

571 . _,_
4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/65.
572 .
4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 08/68.

61 m2

1+2

összkomfortos

67 m2

1+2

összkomfortos

573 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/ 72 .

67 m2

1

1+2

összkomfortos

574.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/ 73 .

61 m2

1

1+2

összkomfortos

575 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 09/ 75 .

67 m2

1+2

összkomfortos

576.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 10/84.

67 m2

1+2

összkomfortos

577 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. 10/85.

61 m2

1+2

összkomfortos

578.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. fsz/ 1.

67 m2

1+2

összkomfortos

579.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 21. fsz/ 2.

61 m2

1+2

összkomfortos

66 m2

1+2

összkomfortos

565 .
566.

-

--

580.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 22. 09/ 73.

581.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 22 . 10/ 85.

66 m2

1+2

összkomfortos

582 .

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 01/9 .

66 m2

1+2

összkomfortos

583 .

4400 Nyíregyháza Fa zekas J. tér 24. 06/50 .

66 m2

1+2

összkomfortos

584.

4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 24. 06/52 .

61 m2

1+2

összkomfortos

585.

4400 Nyíregyháza Fa zekas J. tér 24. 08/ 66 .

66 m2

1+2

összkomfortos

586.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 5/ 17.

59 m2

2+1

összkomfortos

587.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 7/ 27.

39 m2

1+1

összkomfortos

---

588.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 9/34 .

38 m2

1+1

összkomfortos

589.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 01. 9/35.

39 m2

1+1

összkomfortos

590.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 1/3.

38 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 4/13.

60 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02. 6/ 22 .

39 m2

l+l

összkomfortos

593 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 02 . 7/27 .

39 m2

1+1

összkomfortos

594.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03. 5/15.

79 m2

3+1

összkomfortos

595.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03. 7/20.

59 m2

2+1

összkomfortos

596.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 03. 8/23.

59 m2

2+1

összkomfortos

597 .

, 4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 04. 5/15 .

80m2

3+1

összkomfortos

598.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 04. 7/21.

80m2

3+1

összkomfortos

599.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 07. 4/13 .

35 m2

l+O

összkomfortos

600.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 07. 4/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

601 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 09. 3/10.

47 m2

l+l

összkomfortos

602.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 15. 3/10.

35 m2

1+0

összkomfortos

591.
592 .

-
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603.

!4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 15. 4/14.

51 m2

2+0

-összkomfortos

604 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 17. 1/5.

47 m2

1+1

összkomfortos

605.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 18. 2/2 .

49 m2

2+0

összkomfortos

606.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 19. 4/13.

35 m2

1+0

összkomfortos

607.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 19. 4/14.

51 m2

1

2+0

összkomfortos

608.

4400 Nyíregyháza Ferenc ~rt . 19. Fsz/1.

64 m2

1

2+1

összkomfortos

609 .

: 4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 22 . 1/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

610.

j 4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 23. 3/11.

51 m2

2+0

összkomfortos

611.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 25. 3/12.

51 m2

2+0

összkomfortos

612.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 01/8.

53 m2

2+0

összkomfortos

613.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 02/17.

50 m2

2+0

összkomfortos

614.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26 . 02/20.

53 m2

2+0

összkomfortos

615.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26 . 02/23.

53 m2

2+0

1 összkomfortos

616.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 03/25.

50 m2

2+0

összkomfortos

617.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 03/29.

50 m2

2+0

összkomfortos

618.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26 . 04/33.

50 m2

2+0

összkomfortos

619.

t-

-

·-

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26 . 04/36.

53 m2

2+0

összkomfortos

620.

4_400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26 . 06/50.

50 m2

2+0

1 összkomfortos

621.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 07 /57.

50 m2

2+0

' összkomfortos

622 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 08/71.

53 m2

2+0

összkomfortos

623.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 09/74.

50 m2

2+0

összkomfortos

624.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/80.

53 m2

2+0

összkomfortos

625.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/83.

53 m2

2+0

összkomfortos

626 .

4400 Nyíregyhá za FE!renc krt. 26. 10/84.

53 m2

2+0

összkomfortos

1

-

627.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/85.

50 m2

2+0

összkomfortos

628.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/86.

50 m2

2+0

összkomfortos

629.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. 10/87.

53 m2

2+0

összkomfortos

630.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/1.

50 m2

2+0

összkomfortos

631.

, 4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/4.

50 m2

2+0

összkomfortos

632 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 26. Fsz/6.

53 m2

2+0

összkomfortos

633.

l 4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 02/17.

49 m2

2+0

összkomfortos

634.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/26.

50 m2

2+0

összkomfortos

635.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/27.

53 m2

2+0

összkomfortos

636.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/29.

50 m2

2+0

összkomfortos

637.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 03/31.

53 m2

2+0

összkomfortos

638.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/34.

50 m2

2+0

összkomfortos

639 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/35.

53 m2

2+0

640.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 04/39.

53 m2

2+0

összkomfortos
összkomfortos

641.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 05/46.

50 m2

2+0

összkomfortos

642.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/49.

50m2

2+0

összkomfortos

643.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/53.

50 m2

2+0

összkomforto s

644.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 06/55.

53 m2

2+0

összkomfortos

645.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 07/60.

53 m2

2+0

összkomfortos

646.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/64.

53 m2

2+0

összkomfortos

647.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/70.

50 m2

2+0

összkomfortos

648.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 08/71.

53 m2

2+0

összkomfortos

649 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 09/77.

50 m2

2+0

összkomfortos
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650.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 28. 10/86.

50 m2

2+0

összkomfortos

651.

4400 Nyíregyháza Fere;_nc krt. 28. fsz/5.

50 m2

2+0

összkomfortos

652.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 35. 2/7.

46 m2

l+l

összkomfortos

653.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 35. 3/9.

53 m2

2+0

összkomfortos

654.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 37. 1/4.

46 m2

1+1

összkomfortos

655 .

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 39. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

656.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 39. 4/13.

53 m2

2+0

-

657.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 41. fsz/2.

52 m2

2+0

összkomfortos
összkomfortos

658.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 45 . 1/4.

46 m2

1+1

összkomfortos

659.

4400 Nyíregyháza Ferenc krt. 45. 4/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

-

660.

, 4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 01.

39 m2

l+O

komfort nélküli

661.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 02.

32 m2

1+0

komfort nélküli

662.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 03.

39 m2

1+0

komfort nélküli

663.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 04.

32 m2

1+0

komfort nélküli

664.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 05.

39 m2

l+O

komfort nélküli

665.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 06.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1

666.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

667.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 08.

32 m2

1+0

komfort nélküli

668.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 09.

39 m2

1+0

komfort nélküli

669.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 10.

32 m2

1+0

komfort nélküli

670.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 11.

39 m2

1+0

komfort nélküli

671 .

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 12.

32 m2

1+0

komfort nélküli

672.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 13.

39 m2

1+0

673.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 14.

32 m2

1+0

-

1

komfort nélküli
komfort nélküli

'

674.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 15.

39 m2

l+O

675 .

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 16.

32 m2

l+O

komfort nélküli

676.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 17.

32 m2

1+0

komfort nélküli

677.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 18.

32 m2

1+0

komfort nélküli

678.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 19.

32 m2

1+0

komfort nélküli

679.

l 4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 20.

32 m2

1+0

komfort nélküli

680.

l 4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 21.

32 m2

1+0

komfort nélküli

681.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 22.

32 m2

1+0

komfort nélküli

682.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 23.

32 m2

1+0

komfort nélküli

683.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 24.

32 m2

1+0

komfort nélküli

684.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 25.

32 m2

1+0

komfort nélküli

685.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 26.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1+0

komfort nélküli

1

1

komfort nélküli

686.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 27.

32 m2

687.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 28.

32 m2

1+0

komfort nélküli

688.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 29.

32 m2

1+0

komfort nélküli

689.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 30.

32 m2

1+0

komfort nélküli

690.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 31.

32 m2

1+0

komfort nélküli

691.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M. u. 32.

32 m2

l+O

komfort nélküli

692.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 33.

64 m2

l+l

komfort nélküli

693.

4400 Nyíregyháza Gerliczki M . u. 35.

64 m2

1+1

komfort nélküli

694.

4400 Nyíregyháza Gimnázium-köz 7. fsz/l.

46 m2

1+1

félkomfortos

695.

4400 Nyíregyháza Gimnázium-köz 7. fsz/2 .

51 m2

2+0

komfortos

48 m2

1+1

komfortos

696.

-4400 Nyíregyháza Gyöngy u. 16.

19
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697.

14400 Nyíregyháza Gyöngy u. 20.

1

2+1

összkomfortos

48 m2

l+l

összkomfortos

51 m2

2+0

összkomfortos

73 m2

2+1

4400 Nyíregyháza Homok-sor 1. 2/6.

700.

14400 Nyíregyháza Homok-sor 3. 2/8.

703.

;

704.

--

-

1

összkomfortos

64 m2

699.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/3.

1

félkomfortos

44 m2

702.

,

l+O

4400 Nyíregyháza Hatzel tér 3. fsz/l.

4400 Nyíregyháza Homok-sor 5. 4/14.

2+2

83 m2

698.

701.

1

összkomfortos
1

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/4.

39 m2

1+0

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/5.

35 m2

1+0

komfortos

komfortos

705.

1

4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. 1/6.

46 m2

2+0

komfortos

706.

~ 4400 Nyíregyháza Hősök tere 03. fsz/l.

37 m2

1+0

komfortos

707.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 11. 3/13.

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza

Hősök tere 13. 3/16.

62 m2
37 m2

1+0

összkomfortos

- l 4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. 3/16.

38 m2

1+0

komfortos

l 4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/3.

40 m2

l+O

komfortos

711.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/5.

32 m2

1+0

komfort nélküli

712.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 14. fsz/8.

35 m2

1+0

komfort nélküli

708.
709.
710.

r

1

1

713.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 15. 1/7.

54 m2

2+0

összkomfortos

714.

4400 Nyíregyháza Hősök tere 15. 3/4.

56 m2

2+0

összkomfortos

715.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. 1/3.

90 m2

2+1

félkomfortos

716.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. 1/4.

116 m2

3+1

félkomfortos

717.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. fsz/l.

109 m2

3+1

komfortos

718.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 2. fsz/2.

84 m2

2+1

komfortos

719.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. 1/1.

87 m2

3+0

összkomfortos

720.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. 1/2.

113 m2

2+1

összkomfortos

721.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/l.
,._
4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/2.

69 m2

2+0

összkomfortos

722.

58 m2

2+0

összkomfortos

723.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 7. fsz/3.

69 m2

2+0

összkomfortos

724.

4400 Nyíregyháza Huszár tér 8.

50 m2

1+2

komfortos

725.

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 1. fsz/l.

76 m2

3+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 1. fsz/3.

66 m2

2+0

komfort nélküli

727.

4400 Nyíregyháza Huszár-sor 5. 2/53.

71 m2

2+0

komfortos

728.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/l.

52 m2

1+0

komfort nélküli

726.

-

-+-- -

729.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/2.

40 m2

1+0

komfort nélküli

730.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/3.
1

40 m2

1+0

komfort nélküli

731.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/4.

46 m2

1+0

komfort nélküli

732.

4400 Nyíregyháza Igrice u. 1. fsz/5.

21 m2

l+O

komfort nélküli

733.

4400 Nyíregyháza Izabella u. 42.

62 m2

2+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Jegenye u. 19.

82 m2

3+0

összkomfortos

735.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 1/6.

53 m2

2+0

összkomfortos

736.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

737.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 05. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

738.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 07. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

739 .

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 09. 2/7 .

53 m2

2+0

összkomfortos

740.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 09. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

741 .

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

742.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

743.

4400 Nyíregyháza Jelvény u. 11. 4/15.

53 m2

2+0

összkomfortos

734.

1

1
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744.
745.

14400 Nyíregyháza Jókai tér 2. fsz/2.

746.

37 m2

1+0

összkomfortos

42 m2

l+l

1 összkomfortos

14400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 01.

39 m2

1+0

komfort nélküli

747.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 02.

39 m2

1+0

komfort nélküli

748.

j 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 03.

39 m2

l+O

komfort nélküli

749.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 04.

39 m2

1+0

komfort nélküli

750.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 05.

39 m2

1+0

' komfort nélküli

751.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 06.

39 m2

1+0

komfort nélküli

752.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 07.

39 m2

1+0

komfort nélküli

753 .

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

754.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 09.

39 m2

l+O

komfort nélküli

,___

755.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 10.

39 m2

1+0

komfort nélküli

,___

756.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 11.

39 m2

1+0

komfort nélküli

757

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 12.

39 m2

1+0

komfort nélküli

758.

, 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 13.

39 m2

1+0

1

759.

l 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 14.

39 m2

1+0

. komfort nélküli

760.

l 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 15.

39 m2

1+0

komfort nélküli

761.

l 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 16.

39 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 17.

32 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 18 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

764.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 19.

32 m2

1+0

komfort nélküli

765.

l 4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 20.

32 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 21.

32 m2

1+0

komfort nélküli

~
,___
t~

1--

.__

1--

,__

.__

762.
763.

t-

t- 1---

1--

,__

1

766.

---- -

767.
,__

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 14. fsz/2.

1

1

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 22.

32 m2

1+0

komfort nélküli

768.

14400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 23.

32 m2

1+0

komfort nélküli

769.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 24.

32 m2

1+0

komfort nélküli

770.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 26.

32 m2

1+0

komfort nélküli

771.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 28.

32 m2

l+O

komfort nélküli

772.

14400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 30.

32 m2

l+O

komfort nélküli

773.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 32.

32 m2

1+0

komfort nélküli

774.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 34.

64 m2

l+l

komfort nélküli

775.

4400 Nyíregyháza Vandlik M. u. 36.

64 m2

1+1

komfort nélküli

776.

4400 Nyíregyháza Katona u. 8. fsz/3.

49 m2

2+0

komfortos

777.

4400 Nyíregyháza Katona u. 8. fsz/4.

54 m2

l+O

komfortos

778.

4400 Nyíregyháza Kéz u. 22. fsz/4.

41 m2

2+0

komfort nélküli

779.

4400 Nyíregyháza Kodály Z. u. 30. fsz/4.

54 m2

2+0

összkomfortos

780.

14400 Nyíregyháza Korányi F. u. 22. 3/15.

61 m2

1+3

összkomfortos

--

781.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /B 2/7.

33 m2

1+1

összkomfortos

782.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /B 4/13.

33 m2

l+l

összkomfortos

783.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /B 4/14.

68 m2

2+2

összkomfortos

784.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /C 3/11.

68 m2

2+2

összkomfortos

785.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 2/6.

68 m2

2+2

összkomfortos

786.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 3/11.

68 m2

2+2

összkomfortos

787.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 4/12.

68 m2

2+2

összkomfortos

788.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 32. /E 4/13.

33 m2

l+l

összkomfortos

789.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 34. 5/17.

35 m2

1+1

összkomfortos

790.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 34. 5/18.

61 m2

2+1

összkomfortos

21
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791.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 36. 1/6.

61 m2

2+1

összkomfortos

792.

4400 Nyíregyháza Korányi F._ u. 36. 3/12.

61 m2

2+1

összkomfortos

793.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 36. fsz/3.

61 m2

2+1

összkomfortos

794.

4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 70. fsz/2.

35 m2

1+1

összkomfortos

795.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 1. 1/4.

77 m2

3+1

összkomfortos

796.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 1/6.

77 m2

3+1

összkomfortos

797.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 2/9.

77 m2

3+1

, összkomfortos

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 3/12.

77 m2

3+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Kórház u. 3. 4/15.

77 m2

3+1

összkomfortos

800.

l 4400 Nyíregyháza Kórház u. S. 4/13.

77 m2

3+1

összkomfortos

801.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

802.

' 4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 1/5.

40 m2

1+1

összkomfortos

798.
799.

t~

-

-

-

803.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

804.

4400 Nyíregyháza Kórház u. 7. 4/15.

77 m2

3+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Kossuth u. 55. 9/29.

64 m2

2+0

összkomfortos

806.

4400 Nyíregyháza Kölcsey u. S. 2/8.

27 m2

1+0

komfortos

807.

4400 Nyíregyháza Közép u. 13. fsz/l.

77 m2

2+1

komfort nélküli

808.

4400 Nyíregyháza Közép u. 13. fsz/2.

34 m2

1+0

komfort nélküli

809.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/l.

38 m2

1+0

összkomfortos

810.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/2.

71 m2

2+0

komfortos

811.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/3.

66 m2

2+0

komfortos

812.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/4.

40 m2

1+0

komfortos

813.

4400 Nyíregyháza Kürt u. 8. fsz/5.

75 m2

2+0

komfortos

814.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/l.

61 m2

2+1

komfortos

815.

l 4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/2.

61 m2

1+2

komfortos

816.

l 4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/3.

53 m2

2+0

félkomfortos

817.

4400 Nyíregyháza Laktanya tér 20. fsz/4.

25 m2

1+0

szükséglakás

818.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

819.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/05.

1

44 m2

1+1

összkomfortos

820.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/06.

1

44 m2

l+l

összkomfortos

821.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

822.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

823.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

824.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/10.

44 m2

l+l

összkomfortos

825.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

826.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

827.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

828.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

829.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

830.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

831.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

832.

4400 Nyíregyháza Lobo~ó u. 01. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

833.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

834.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/l.

51 m2

2+0

összkomfortos

835.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/2.

52 m2

1+0

összkomfortos

836.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 01. fsz/3.

36 m2

l+O

összkomfortos

837.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

805.

-

-

22
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838.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

839.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

840.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

841.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

842.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

843.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

844.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

845 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03 . 3/12 .

36 m2

1+0

összkomfortos

846.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

847.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

848.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

849.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

850.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

851.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

852.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

853.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

854.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/2.

52 m2

1+0

összkomfortos

855.

l 4400 Nyíregyháza Lobogó u. 03. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

856.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 04. fsz/3.

65 m2

2+1

összkomfortos

857.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

858.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

859.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

860.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

861.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

862 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

863.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

864.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

865.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

866.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

867.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

868.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

869.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

870.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/17 .

44 m2

1+1

összkomfortos

871.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

872.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

873.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

874.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos

875.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 05. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

876.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

877.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

878.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

879.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

880.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

881.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

882.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

883.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

884.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

23
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885.

4400 Nyíregyháza Lobo~ó u. 07. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

886.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

887.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

888.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/17.

44 m2

1+1

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos
összkomfortos

891.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

892 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07 . fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

893.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos

894.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 07. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

895 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

896.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

897.

_4400 Nyíregyháza Lo~ogó u. 09. 1/06.

44 m2

1+1

összkomfortos

898.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

899.

4400 Nyíregyháza Lobo~ó u. 09. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

900.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

901.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

903.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

904.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

905.

4400 Nyíregyháza Lobo~ó u. 09. 3/14.

44 m2

1+1

906 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 3/15.

36 m2

1+0

907.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

908 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

909 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09 . 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

910.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09 . 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

911.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

912 .

14400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos

913 .

l 4400 Nyíregyháza Lobogó u. 09. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

914.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/04.

36 m2

1+0

összkomfortos

915.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/05.

44 m2

1+1

összkomfortos

889.
890 .

1

902.

-

-

i

1
1

összkomfortos
összkomfortos

916.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/06.

44m2

1+1

összkomfortos

917.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 1/07.

36 m2

1+0

összkomfortos

918.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/08.

36 m2

1+0

összkomfortos

919.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/09.

44 m2

1+1

összkomfortos

920.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/10.

44 m2

1+1

összkomfortos

921.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 2/11.

36 m2

1+0

összkomfortos

922.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/12.

36 m2

1+0

összkomfortos

923.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/13.

44 m2

1+1

összkomfortos

924.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/14.

44 m2

1+1

összkomfortos

925.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 3/15.

36 m2

1+0

összkomfortos

926.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/16.

36 m2

1+0

összkomfortos

927.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/17.

44 m2

1+1

összkomfortos

928 .

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/18.

44 m2

1+1

összkomfortos

929.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. 4/19.

36 m2

1+0

összkomfortos

930.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/1.

51 m2

2+0

összkomfortos

931.

4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/2.

51 m2

1+1

összkomfortos
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4400 Nyíregyháza Lobogó u. 11. fsz/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 01. 1/6.

35 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Május 1tér01. 2/11.

35 m2

1+1

összkomfortos

935.

[ 4400 Nyíregyháza Május 1tér01. 3/16.

55 m2

1+2

összkomfortos

936.

4400 Nyíregyháza Május 1tér05. 3/15.

34 m2

1+1

összkomfortos

937.

4400 Nyíregyháza Május 1tér05. 4/19.

34 m2

1+1

összkomfortos

938.

,4400
_ Nyíregyháza Május 1 tér 05. 4/20.

62 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Május 1tér05. fsz/3.

34 m2

1+1

összkomfortos

940.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 08. 4/20.

62 m2

2+1

összkomfortos

941.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 08. fsz/3.

34 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 10. 10/63.

64 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Május 1tér11. 8/48.

53 m2

1+2

összkomfortos

944.

4400 Nyíregyháza Május 1tér11. 9/54.

53 m2

1+2

összkomfortos 1

945.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 1/10.

35 m2

1+1

összkomfortos

946.

4400 Nyíregyháza Máj_us 1tér12. 10/63.

64 m2

2+1

összkomfortos

947.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/11.

53 m2

1+2

összkomfortos

948.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/12.

53 m2

1+2

összkomfortos

949.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/13.

35 m2

1+1

összkomfortos

950.

14400 Nyíregyháza Május 1tér12. 2/14.

64 m2

2+1

összkomfortos

951.

1

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 12. 4/25.

35 m2

1+1

összkomfortos

952.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 4/26.

64 m2

2+1

összkomfortos

953.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. 8/52.

35 m2

1+1

954.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. fsz/2.

53 m2

1+2

955.

4400 Nyíregyháza Május 1tér12. fsz/4.

64 m2

2+1

összkomfortos

956.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 01/5.

53 m2

1+2

összkomfortos

957.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 03/18.

53 m2

1+2

összkomfortos

958.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 04/24.

53 m2

1+2

összkomfortos

959.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 06/36.

53 m2

1+2

összkomfortos

960.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 06/39.

64 m2

2+1

összkomfortos

961.

t 4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 08/51.

64 m2

2+1

összkomfortos

962.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 08/52.

34 m2

1+1

összkomfortos

963.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/54.

53 m2

1+2

összkomfortos

964.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/55.

34 m2

1+1

összkomfortos

965.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/56.

64 m2

2+1

összkomfortos

966.

4400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 09/58.

34 m2

1+1

összkomfortos

967.

, 4400 Nyíregyháza Május 1tér13. 10/59.

53 m2

1+2

összkomfortos

968.

14400 Nyíregyháza Május 1 tér 13. 10/64.

34 m2

1+1

összkomfortos

969.

4400 Nyíregyháza Május 1tér13. fsz/3.

64 m2

2+1

összkomfortos

970.

4400 Nyíregyháza Szabolcs u. 5. 2/1.

38 m2

1+0

komfortos

932.
933.
934.

939.

942.
943.

-

+-

11--

1

összkomfortos
összkomfortos

971.

4400 Nyíregyháza Margaréta u. 70.

65 m2

3+0

összkomfortos

972.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/2.

77 m2

2+0

félkomfortos

973.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/4.

77 m2

2+1

összkomfortos

974.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/5.

58 m2

1+2

félkomfortos

975.

4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 22. fsz/6.

50 m2

2+0

összkomfortos

976.

4400 Nyíregyháza Muskátli-köz 4.

71 m2

2+1

összkomfortos

977.

4400 Nyíregyháza Népkert u. 1. 2/8.

48 m2

2+0

összkomfortos

978.

4400 Nyíregyháza Népkert u. 1. fsz/1.

53 m2

2+0

összkomfortos

25
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1

30 m2

1+0

komfort nélküli

32 m2

1+0

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/03.

32 m2

1+0

komfort nélküli

982.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/04.

30 m2

l+O

komfort nélküli

983.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/05.

32 m2

1+0

komfort nélküli

984 .

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/06.

30 m2

l+O

komfort nélküli

985 .

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/07.

30 m2

l+O

komfort nélküli

986.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/08.

30 m2

1+0

komfort nélküli

987.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/09.

32 m2

1+0

komfort nélküli

988.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/10.

35 m2

1+0

komfort nélküli

989.

44~0

70 m2

2+0

komfortos

63 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 079. fsz/l.

34 m2

l+l

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. 3/15.

34 m2

l+l

összkomfortos

979.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/01.

980.

4400 Nyíregyháza Orosi út 10. fsz/02.

981.

990.
991.
992.

1

Nyíregyháza Orosi út 3.

-

-4400 Nyíregyháza Orosi út 5.
-

1

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. 4/18.

34m2

1+1

összkomfortos

994.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. 4/19.

34 m2

l+l

összkomfortos

995.

44~0 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. fsz/l.

55 m2

1+2

összkomfortos

996.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 083. fsz/2.

34 m2

l+l

összkomfortos

997.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/13.

55 m2

1+2

összkomfortos

998.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/14.

34 m2

1+1

összkomfortos

999.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 085. 3/15.

34 m2

1+1

összkomfortos

1000.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 02/11.

36 m2

l+l

összkomfortos

1001.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 03/21.

64 m2

2+1

összkomfortos

1002.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 04/23.

35 m2

1+1

összkomfortos

1003.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 04/26.

35 m2

1+1

összkomfortos

1004

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 05/29.

35 m2

l+l

összkomfortos

1005. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/34.

64 m2

2+1

összkomfortos

1006. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/36.

53 m2

1+2

összkomfortos

1007. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 06/38.

36 m2

1+1

összkomfortos

1008. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 08/49.

53 m2

1+2

összkomfortos

993 .

-

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 09/ 54.

53 m2

1010. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 09/56.

35 m2

1+1

1011. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 10/60.

53 m2

1+2

összkomfortos

1012. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 101. 10/62.

35 m2

l+l

összkomfortos

1013. 44QO Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 02/13.

53 m2

1+2

összkomfortos

1014. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 03/21.

65 m2

2+1

összkomfortos

1015. 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 05/30.

53 m2

1+2

összkomfortos

1016. ' 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 05/32.

35 m2

l+l

összkomfortos

1009.

1

1

1

összkomfortos

1+2
1

összkomfortos

1017.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 07/45.

65 m2

2+1

összkomfortos

1018.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/54.

53 m2

1+2

összkomfortos

1019.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/55.

53 m2

1+2

összkomfortos

1020.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/56.

35 m2

l+l

összkomfortos

1021.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 09/57.

65 m2

2+1

összkomfortos

1022.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/58.

65 m2

2+1

összkomfortos

1023.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/59.

35 m2

l+l

összkomfortos

1024.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/60.

53 m2

1+2

összkomfortos

1025.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 103. 10/63.

65 m2

2+1

összkomfortos
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1026.

í

4400 Nyíregyháza

~szőlő-u. 103. fsz/3.

55 m2

2+0

összkomfort~

1

1027. . 4400 Nyíregyháza Oszőlő _u_._10_5_._0_l/'--5_._ _ _-+-_
3_6_m_2_-+-_ l_+_l_--+o_„s_s_zk_o_m
_f_o_rt_o_s-;
1028.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 03/20.

1029.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 04/23.

1030.

36 m2

1+1

összkomfortos

36 m2

l+l

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 06/35.

36 m2

l+l

összkomfortos

,____10_3_1. '. 4400 Nyíregyháza ószőlő u. 105. 06/36.

53 m2

1+2

összkomfortos

1032.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 08/46.

65 m2

2+1

összkomfortos

1033.

4400 Nyíregyháza ószőlő u. 105. 08/50.

36 m2

l+l

összkomfortos

1034. · 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 08/51.

65 m2

2+1

összkomfortos

44QO Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 09/52.

65 m2

2+1

összkomfortos

1036. 14400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 09/53.

36 m2

1+1

összkomfortos

53 m2

1+2

összkomfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

- - + - - - - - - + - - - - - - t-

---

~

- - - - - - ' - - - - - + -- - - - - + - - - - - - t - -- - - - - t

-

---------+--------t----+---~

~

~---'------+-----+-------+---------1

1035.
1037.

- - - - - - - - t - -- - - - t - - ------r-------;

!4400 Nyíregyháza Ószőlo_"_u_.1_0_5_._0--'9/_5_6_.- - - - + - -36_m_2_ _ _1_+_l_-+-ö_·s_s_zk_o_m_f_o_rt_o_s __,

1038. , 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. 10/60.
1039.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. fsz/3.

1040.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 105. fsz/4.

50 m2

l+l

összkomfortos

1041.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 01/8.

36 m2

l+l

összkomfortos

1042 . . 4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 03/16.

65 m2

2+1

összkomfortos

1043.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 03/17.

36 m2

1+1

összkomfortos

1044.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 04/22.

65 m2

2+1

összkomfortos

1045.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 04/25.

53 m2

1+2

összkomfortos

1046. 14400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 05/31.

53 m2

1+2

összkomfortos

1-----

~--------+-----+----

---+-------~

1047.

l4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/47.

36 m2

l+l

összkomfortos

1048.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/48.

53 m2

1+2

összkomfortos

1049.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 08/49.

53 m2

1+2

összkomfortos

1050.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 09/55.

53 m2

1+2

összkomfortos

1051. _4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/58.

65 m2

2+1

összkomfortos

1052.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/61.

53 m2

1+2

összkomfortos

1053.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. 10/63.

65 m2

2+1

összkomfortos

1054.

4400 Nyíregyháza Ószőlő u. 109. fsz/1.

65 m2

2+1

összkomfortos

1055.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 33. 4/15.

77 m2

2+2

összkomfortos

1056 .. 4400 Nyíregyháza Őz-köz 35. 4/14.

52 m2

2+0

összkomfortos

1057.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 37. 4/14.

52 m2

2+0

összkomfortos

1058.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 49. 3/3.

52 m2

2+0

összkomfo~

1059.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 49. 4/3.

52 m2

2+0

összkomfortos

1060.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 53. 1/2.

48 m2

2+0

összkomfortos

1061.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 53. 4/2.

48 m2

2+0

összkomfortos
összkomfortos

1062.

!4400 Nyíregyháza Őz-köz 61. 4/1.

52 m2

2+0

1063.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 65. 3/1.

52 m2

2+0

összkomfortos

1064.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 65 . 4/1.

52 m2

2+0

összkomfortos

1065.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 65 . 4/3.

52 m2

2+0

összkomfortos

1066.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 69. 2/2.

46 m2

l+l

összkomfortos

1067.

4400 Nyíregyháza Őz-köz 69. fsz/1.

52 m2

2+0

összkomfortos

1068. '4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 27.

89 m2

2+0

komfortos

1069.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/01.

27 m2

1+0

összkomfortos

1070.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/02.

27 m2

1+0

összkomfortos

1071.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/03.

27 m2

1+0

összkomfortos

1072. 4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/04.

27 m2

1+0

összkomfortos

1

--+-------;
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1073.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/05.

25 m2

1+0

összkomfortos

1074.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/06.

25 m2

1+0

összkomfortos

1075.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/07.

25 m2

1+0

összkomfortos

1076.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/08.

25 m2

1+0

összkomfortos

1077.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/09.

25 m2

1+0

összkomfortos

1078.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/10.

36 m2

2+0

összkomfortos

1079.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/11.

27 m2

1+0

összkomfortos

1080.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/12.

30 m2

1+0

összkomfortos

1081.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/13.

30 m2

1+0

összkomfortos

1082.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/14.

30 m2

1+0

összkomfortos

1083.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/15.

34 m2

1+0

összkomfortos

1084.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/16.

34 m2

1+0

összkomfortos

1085.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

1086.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/18.

25 m2

1+0

összkomfortos

1087.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/19.

25 m2

1+0

összkomfortos

1088.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/20.

25 m2

1+0

összkomfortos

1089.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/21.

32 m2

1+0

összkomfortos

1090.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/22.

32 m2

1+0

összkomfortos

1091.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/23.

25 m2

1+0

összkomfortos

1092.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/24.

25 m2

1+0

összkomfortos

1093.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/25.

25 m2

1+0

összkomfortos

1094.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/26.

34 m2

1+0

összkomfortos

1095.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/27.

34 m2

1+0

összkomfortos

1096.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/28.

34 m2

1+0

összkomfortos

1097.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 29-35. 1/29.

25 m2

1+0

összkomfortos

1098.

4400 Nyíregyháza Pacsirta u. 37. fsz/6.

27 m2

1+0

komfort nélküli

1099.

4400 Nyíregyháza Pazonyi tér 1. fsz/2.

64 m2

2+1

összkomfortos

1100.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 1/2.

42 m2

1+1

komfortos

1101.

4400 Nyíregyháza

u. 04. 3/1.

42 m2

1+1

komfortos

1102.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 4/1.

42 m2

1+1

komfortos

1103.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 04. 4/3.

51 m2

1+2

komfortos

1104.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 06. 1/3.

51 m2

1+2

komfortos

1105.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 06. 3/2.

42 m2

1+1

komfortos

1106.

4400 Nyíregyháza

u. 06. 4/1.

42 m2

1+1

komfortos

1107.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 08. 1/3.

51 m2

1+2

komfortos

1108.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 16. 4/2.

42 m2

1+1

komfortos

1109.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 18. 1/4.

52 m2

2+0

összkomfortos

1110.

4400 Nyíregyháza

u. 18. 4/13.

52 m2

2+0

összkomfortos

1111.

4400 Nyíregyháza Petőfi u. 18. 4/16.

52 m2

2+0

összkomfortos

1112.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 1/02.

125 m2

4+0

összkomfortos

1113.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/01.

78 m2

3+0

összkomfortos

1114.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/03.

108 m2

2+0

összkomfortos

1115.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/05.

76 m2

2+0

összkomfortos

1116.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/06.

68 m2

2+0

összkomfortos

1117.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/07.

61 m2

1+1

összkomfortos

1118.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/08.

57 m2

2+0

összkomfortos

1119.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/09.

57 m2

1+0

összkomfortos

Petőfi

Petőfi

Petőfi
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1120. ~00 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/10.

66 m2

2+0

' összkomfortos

1121. . 4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/11.

59 m2

1+0

összkomfortos

1122 . 4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/13.

74 m2

2+0

összkomfortos

1123.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/15.

74 m2

2+0

összkomfortos

1124.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/16.

80 m2

2+0

összkomfortos

1125.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/17.

34 m2

1+0

összkomfortos

1126. l 4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 1. 2/18.

33 m2

1+0

összkomfortos

1

...----

1127.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/1.

38 m2

1+0

szükséglakás

1128.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/2.

44 m2

1+0

félkomfortos

1129.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/3.

67 m2

2+0

komfortos

1130.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/4.

100 m2

3+0

komfortos

1131.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/5.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1132.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 17. fsz/6.

37 m2

1+0

komfort nélküli

1133.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 27. 4/28.

47 m2

2+0

összkomfortos

1134.

4400 Nyíregyháza Rákócziu. 34. fsz/2.

62 m2

2+0

komfort nélküli

1135.

4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 34. fsz/3.

31 m2

1+0

félkomfortos

1136.

4400 Nyíregyháza Sarló u. 1. fsz/2.

41 m2

1+1

összkomfortos

1137.

4400 Nyíregyháza Sarló u. 11. 4/15.

54 m2

2+0

' összkomfortos

1138.

4400 Nyíregyháza Schmidt M. u. 4. 2/2.

66 m2

2+1

komfortos

1139.

4400 Nyíregyháza Simai út 05.

55 m2

1+0

komfort nélküli

1140.

4400 Nyíregyháza Simai út 30.

58 m2

2+0

komfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

.j

1141. 4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 6/16.

-

4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 9/26.

60 m2

2+0

összkomfortos

1143.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 1. 9/27.

74 m2

3+0

összkomfortos

1144.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 6/23.

39 m2

1+1

összkomfortos

1145.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 6/24.

54 m2

2+0

összkomfortos

1146.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 8/30.

39 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Sóstói út 3. 9/33.

54 m2

2+0

összkomfortos

1148.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 6. 4/17.

50 m2

1+1

összkomfortos

1149.

4400 Nyíregyháza Sóstói út 7. /C 4/9.

57 m2

2+0

összkomfortos

1142.

1147.

1150.

!

f--

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. 3/12.

51 m2

1+2

összkomfortos

1151.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. 4/14.
1

43 m2

1+1

összkomfortos

1152.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 06. fsz/1.

44 m2

1+1

összkomfortos

1153.

l 4400 Nyíregyháza Stadion u. 28. 3/13.

43 m2

1+1

összkomfortos

1154.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 28. 4/18.

51 m2

1+2

összkomfortos

1155. 14400 Nyíregyháza Stadion u. 28. 4/19.

43 m2

1+1

összkomfortos

1156.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 42. 4/12.

57 m2

2+1

összkomfortos

1157.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 44. 3/7.

54 m2

2+0

összkomfortos

1158.

4400 Nyíregyháza Stadion u. 46. 4/13.

57 m2

2+1

összkomfortos

1159.

4400 Nyíregyháza Szabó L. u. 19.

25 m2

1+0

komfort nélküli

1160.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1161.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 2/8.

49 m2

2+0

összkomfortos

1162.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 3/11.

49 m2

2+0

összkomfortos

1163.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. 4/13.

53 m2

2+0

összkomfortos

1164.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 11. fsz/3.

53 m2

2+0

összkomfortos

1165.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 1/4.

53 m2

2+0

összkomfortos

1166.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 1/5.

49 m2

2+0

összkomfortos

1
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1167 . 4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. 4/ 14.

49 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Szalag u. 13. fsz/ l.

53 m2

2+0

összkomfortos

1169. 4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 1/ 5.

49 m2

2+0

összkomfortos

_

1170. ~400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 2/ 7.

53 m2

2+0

összkomfortos

_

1171 . . ~400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 2/ 9.

53 m2

2+0

.....

1168.

-

--

-

>------

1172.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 15. 3/ 11.

49 m2

2+0

4400 Nyíregyháza Szalag u. 17. 3/ 10.

53 m2

2+0

összkomfortos

1174.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 17. 4/15.

65 m2

2+1

összkomfortos

11751 4400 Nyíregyháza Szalag u. 19. 4/14.
1176. 4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 1/4.

53 m2

1+2

összkomfortos

53 m2

2+0

összkomfortos

1177.

~400 Nyíregyháza Szalag u. 21.

lf 5.

53 m2

1+2

összkomfortos

1178.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 2/ 7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1179.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 21. 4/ 14.

53 m2

1+2

összkomfortos

1180. , 4400 Nyíregyháza Szalag u. 21 . 4/15.

65 m2

2+1

összkomfortos

1181. 14400 Nyíregyháza Szalag u. 23 . 2/ 7.

65 m2

2+1

összkomfortos

1182.

4400 Nyíregyháza Sza lag u. 23 . 2/ 8 .

53 m2

1+2

összkomfortos

1183.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23 . 4/13.

65 m2

2+1

összkomfortos

1184.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. 4/ 15.

53 m2

2+0

összkomfortos

1185. 4400 Nyíregyháza Szalag u. 23. fsz/2 .

31 m2

1+0

összkomfortos

1186.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 2/7.

53 m2

2+0

összkomfortos

1187.
1188.

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Szalag u. 9. 3/12.

53 m2

2+0

összkomfortos

1189.

4400 Nyíregyháza Szántó K. J. u. 5. 4/18.

73 m2

2+1

összkomfortos

1190. 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 1/10.

84 m2

2+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02. 1/11.

41 m2

l+l

összkomfortos

1192. 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 3/ 6.

39 m2

l+l

összkomfortos

1193. 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 02 . 4/ 5.

34 m2

1+0

összkomfortos

1194. 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 04. 3/ 4 .

62 m2

2+1

1 összkomfortos

79 m2

3+1

54 m2

2+0

összkomfortos

38 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Széchenyi 1. u. 09. fsz/5.

1

összkomfortos

1198.

4400 Nyíregyháza Széchenyi 1. u. 20. fsz/5.

48 m2

1+1

komfortos

1199.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 1/3.

31 m2

1+0

komfortos

1200.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 2/2.

31 m2

1+0

komfortos

1201.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. 2/3 .

31 m2

1+0

komfortos

1202.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. fsz/l.

31 m2

1+0

komfortos

1203.

4400 Nyíregyháza Színház u. 04. fsz/3.

31 m2

1+0

komfortos

1204.

4400 Nyíregyháza Szőlő u. 7/C fsz/l.

40 m2

1+0

--------

1205.

-

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 111. 4/15.

1196. 14400 Nyíregyháza Szarvas u. 70. 3/3.
1197.

-

összkomfortos

1173.

1195.

-

1

összkomfortos

1191.

>-----

--

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 1/7.

87 m2

2+1

komfort nélküli
1

komfortos

1206.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 2/6.

60 m2

2+0

összkomfortos

1207.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 3/1.

79 m2

2+1

összkomfortos

1208.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 03. 4/3 .

24 m2

1+0

komfortos

1209.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 10. fsz/l.

50 m2

1+0

komfortos

1210.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 22. fsz/2 .

48 m2

2+0

komfort né lküli

1211.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 22. fsz/7 .

64 m2

2+0

komfortos

1212.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/3.

73 m2

2+0

komfortos

1213.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/4.

76 m2

2+0

komfortos

-
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Nyíregyháza Szt. István u. 44. fsz/5.

51 m2

2+0

1215._f 4490 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/1.

53 m2

2+0

komfort nélküli

1216 . . 4400 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/2.

46 m2

1+1

komfort nélküli

1217.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 54. fsz/4.

53 m2

2+0

komfortos

1218.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 58. fsz/1.

62 m2

2+0

komfort nélküli

1219.

4400 Nyíregyháza Szt. István u. 65. 3/12.

54 m2

2+0

komfortos

1220.

4400 Nyíregyháza Szt István

LI .

65. 4/14.

47 m2

1+1

komfortos

1221.

4400 Nyíregyháza Szt. István

LI.

69. 4/15.

54 m2

2+0

komfortos

1222.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 04. fsz/1.

33 m2

1+0

komfortos

1223.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 06. 1/6.

37 m2

1+0

komfortos

1224.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 06. fsz/1.

33 m2

1+0

összkomfortos

1225.

4400 Nyíregyháza Tamási Á. u. 12. 1/8.

33 m2

1+0

komfortos

39 m2

1+0

komfort nélküli

1214.

-

1 4400

1

1

-

1 komfortos

1226.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 02.

1227.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 04.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1228.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1.

06.

60 m2

2+0

komfortos

1229.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 08.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1230.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 10.

39 m2

1+0

komfort nélküli

1231.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 12.

59 m2

2+1

komfortos

1232.

4400 Nyíregyháza Tarcsay 1.

14.

39 m2

1+0

1

komfort nélküli

1233. 4400 Nyíregyháza Tarcsay 1. u. 16.

39 m2

1+0

1

komfort nélküli

1234. : 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/101.

16 m2

1+0

összkomfortos

1235. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/102.

15 m2

1+0

összkomfortos

1236. , 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/103.

15 m2

1+0

összkomfortos

1237. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/104.

15 m2

1+0

összkomfortos

1238. '4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/105.

15 m2

1+0

összkomfortos

1239.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/106.

45 m2

3+0

összkomfortos

1240.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/107.

15 m2

1+0

összkomfortos

1241.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/108.

15 m2

1+0

összkomfortos

1242.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/109.

30 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/110.

15 m2

1+0

összkomfortos

1244. ~ 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/111.

15 m2

1+0

összkomfortos

1245.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 1/112.

30 m2

1+0

összkomfortos

1246. ~00 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/201.

15 m2

1+0

összkomfortos

1247.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/202.

15 m2

1+0

összkomfortos

1248.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/203.

30 m2

1+0

1 összkomfortos

1249.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/204.

15 m2

1+0

összkomfortos

1250.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/205.

15 m2

1+0

összkomfortos

1251.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/206.

30 m2

2+0

összkomfortos

1252.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/207.

15 m2

1+0

összkomfortos

1253.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/208.

15 m2

1+0

összkomfortos

1254.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/209.

30 m2

1+0

összkomfortos

1255.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/210.

15 m2

1+0

összkomfortos

1256. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/211.

15 m2

1+0

összkomfortos

1257. 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/212.

30 m2

1+0

összkomfortos

1258.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/213.

15 m2

1+0

összkomfortos

1259.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/214.

15 m2

1+0

összkomfortos

30 m2

1+0

összkomfortos

1243.

1260.

-

1

1

1

LI .

LI .

1

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/215.

31
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1

-1

1261.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/ 216.

15 m2

1+0

összkomfortos

1262.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/217.

30m2

2+0

összkomfortos

1263.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/218.

30 m2

2+0

összkomfortos

1264.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/219.

15 m2

1+0

összkomfortos

1265.

4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/220.

15 m2

1+0

összkomfortos

1266. f,4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. 2/221.

23 m2

1+0

összkomfortos

1267.. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 32. 1/1.

55 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 1/ 5.

36 m2

1+0

komfortos

1269. 14400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 2/11.

43 m2

1+0

komfortos

1270. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 34. 2/12.

37 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Toldi u. 35. 2/9.
1
1272. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 36. 1/7.

35 m2

1+0

komfortos

43 m2

1+1

komfortos

1273. . ~00 Nyíregyháza Toldi u. 36. 3/ 16.

37 m2

l+O

komfortos

1274. . 4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. 2/11.

47 m2

l+l

komfortos

1268.

~~~~~~--+~~~~-r-~~~--+-~~

1271.

--

1275.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. 2/12.

35 m2

l+O

komfortos

1276.

l 4400 Nyíregyháza Toldi u. 37. fsz/3.

35 m2

1+0

komfortos

1277.

-

4400 Nyíregyháza Toldi u. 39. 2/12.

35 m2

1+0

komfortos

4400 Ny1regyhaza Toldi u. 39. 3/14.

64 m2

1+2

összkomfortos

1279.. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 42. fsz/l.

50 m2

2+0

komfortos

1280.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 44. 2/5.

50 m2

2+0

komfortos

1281.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 1/12.

54 m2

2+0

összkomfortos

1282.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 10/84.

54 m2

2+0

összkomfortos

1283.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56 . 10/87.

54 m2

2+0

összkomfortos

1284.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56 . 2/19.

54 m2

2+0

összkomfortos

1285.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56 . 2/20.

54 m2

2+0

összkomfortos

1286. 1 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 2/22.

51 m2

2+0

összkomfortos

1287.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 3/26.

51 m2

2+0

összkomfortos

1288.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 3/29.

51 m2

2+0

összkomfortos

1289.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 4/38.

51 m2

2+0

összkomfortos

1290.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 5/41.

51 m2

2+0

összkomfortos

1278.

~~~~~~~-+-~~~~+-~~~-+-~~~~----t

~~--'-~~~~~-+-~~~--+~~~~+--~~~~---;

~~~--'--~~~~~-+-~~~--+~~~~+--~~~~----;

~~~~~~~~--+~~~~-+-~~~--+-~~~~~--!

1

összkomfortos

1291. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 6/48.

54 m2

2+0

1292. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 8/67.

54 m2

2+0

összkomfortos

1293.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 8/69.

51 m2

2+0

összkomfortos

1294.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 56. 9/73.

51 m2

2+0

összkomfortos

1295. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 58. 10/84.

54 m2

2+0

összkomfortos

1296. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 1/09.

51 m2

2+0

összkomfortos

1297. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 1/10.

51 m2

2+0

összkomfortos

1298. 4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 1/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

1299.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 2/17.

51 m2

2+0

összkomfortos

1300.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 2/18.

51 m2

2+0

összkomfortos

1301.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 3/24.

54 m2

2+0

összkomfortos

1302.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 4/32.

54 m2

2+0

összkomfortos

1303.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 4/38.

51 m2

2+0

összkomfortos

1304.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 5/40.

54m2

2+0

összkomfortos

1305.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 5/42 .

51 m2

2+0

összkomfortos

1306.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 6/49.

51 m2

2+0

összkomfortos

1307.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 6/55.

54 m2

2+0

összkomfortos

1

0.

\,\))

-·

,...--

,__ 1308.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62 . 7/56.

54 m2

2+0

összkomfortos

,....._ 1309.
,____1310.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 7/63.

54 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 8/65.

51 m2

2+0

összkomfortos

1311.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 9/72.

54 m2

2+0

összkomfortos

2+0

összkomfortos

1
1---

-

-

1312.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. 9/77.

51 m2

1313.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. fsz/3.

51 m2

2+0

összkomfortos

1314.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 62. fsz/5.

54 m2

2+0

összkomfortos

1315.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 10/84.

54 m2

2+0

összkomfortos

1316.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 2/22.

51 m2

2+0

összkomfortos

1317.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/27.

54 m2

2+0

összkomfortos

1318.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/29.

51 m2

2+0

összkomfortos

1319.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 3/31.

54 m2

2+0

összkomfortos

1320.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 5/44.

54 m2

2+0

összkomfortos

1321.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 5/47.

54 m2

2+0

összkomfortos

1322.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 7/62.

51 m2

2+0

összkomfortos

1323

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 7/63.

54 m2

2+0

összkomfortos

1324.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 8/70.

51 m2

2+0

összkomfortos

1325.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 9/72.

54 m2

2+0

összkomfortos

2+0

összkomfortos

1

1
1

1326.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. 9/73.

51 m2

1327.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/2.

54 m2

2+0

összkomfortos

1328.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/6.

54 m2

2+0

összkomfortos

1329.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 64. fsz/7.

51 m2

2+0

összkomfortos

1330.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 65. 6/54.

55 m2

2+0

összkomfortos

1331.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 68. 8/64.

51 m2

2+0

1332.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 68. fsz/2.

54 m2

2+0

összkomfortos
-összkomfortos

1333.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 69. fsz/6.

54 m2

2+0

összkomfortos

1334.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 85. 3/3.

53 m2

komfortos

~ Ú35 .

2+0

'4400 Nyíregyháza Toldi u. 85. 4;3.

54 m2

2+0

komfortos

1---

1336.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 85. fsz/2.

36 m2

1+0

komfortos

1337.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87. 3/1.

54 m2

2+0

komfortos

!------

1338.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87. 4/2.

49 m2

2+0

komfortos

1339.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 87. 4/3.

54m2

2+0

komfortos

1340.

4400 Nyíregyháza Toldi u. 91. fsz/2.

36 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 05. /C 4/1.

56 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 09. /A 3/3.

56 m2

2+0

összkomfortos

..___1343.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/07.

64m2

1+2

összkomfortos

1344.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/08.

50m2

1+1

összkomfortos

1345.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/09.

49 m2

1+1

összkomfortos

1346.

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 1/10.

49 m2

l+l

összkomfortos

1---

t---

1341.
1342.

1

t---

1347.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/11.

50 m2

1+1

összkomfortos

1348.
-1349.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/12.

45 m2

1+1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 1/13.

50 m2

l+l

összkomfortos

1350.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/14.

62 m2

1+2

összkomfortos

1351.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/15.

50 m2

1+1

összkomfortos

1352.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/16.

49 m2

1+1

összkomfortos

1353.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/17.

49 m2

1+1

összkomfortos

1354.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/18.

50 m2

1+1

összkomfortos

~
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4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. 2/19.

45 m2

l+l

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Tompa M . u. 16. 2/20.

50 m2

1+1

összkomfortos

1357.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/l.

62 m2

1+2

összkomfortos

1358.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/2.

49 m2

l+l

összkomfortos

1359.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/3.

48 m2

l+l

összkomfortos

1360. . 4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/4.

48 m2

1+1

1361.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/5.

49 m2

1+1

összkomfortos

1362.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 16. fsz/6.

62 m2

1+2

1 összkomfortos

1363.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 17. 2/11.

52 m2

2+0

komfortos

1364.

4400 Nyíregyháza Tompa M. u. 17. fsz/1.

27 m2

1+0

komfortos

1365. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/4.

56 m2

2+0

összkomfortos

1366.

l 4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/5.

50 m2

2+0

összkomfortos

1367.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 1/6.

56 m2

2+0

összkomfortos

1368.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. 4/15.

56 m2

2+0

összkomfortos

1369.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 24. fsz/2.

56 m2

2+0

összkomfortos

1355.
1356.

1

1

1

összkomfortos

1370.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. 2/8.

50 m2

2+0

összkomfortos

1371.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. 4/15.

56 m2

2+0

összkomfortos

1372.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. fsz/2.

56 m2

2+0

összkomfortos

1373.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 26. fsz/3.

56 m2

2+0

összkomfortos

1374.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 32. 4/13.

55 m2

2+0

összkomfortos

1375.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 38. 1/6.

55 m2

2+0

összkomfortos

1376.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 50. 3/10.

56 m2

2+0

összkomfortos

1377.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 50. 4/14.

52 m2

2+0

összkomfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

1379.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 52 . 4/13.

56 m2

2+0

összkomfortos

1380.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 52. 4/15.

56 m2

2+0

összkomfortos

56 m2

2+0

összkomfortos

1378. 4400 Nyíregyháza Törzs u. 52. 1/4.

1381.

l 4400 Nyíregyháza Törzs u. 54. 2/9.

1382.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 54. 3/10.

56 m2

2+0

összkomfortos

1383.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 54. 4/13.

56 m2

2+0

összkomfortos

1384.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 54. fsz/3.

56 m2

2+0

összkomfortos

1385.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 56. 1/5.

52 m2

2+0

összkomfortos

1386.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 56. 3/12.

56 m2

2+0

összkomfortos

1387.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 56. fsz/l.

56 m2

2+0

összkomfortos

1388.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 94. 3/12.

55 m2

2+0

összkomfortos

1389.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 100. 1/4.

55 m2

2+0

összkomfortos

1390.

4400 Nyíregyháza Törzs u. 104. 1/6.

55 m2

2+0

összkomfortos

1391.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 01.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1392.

440Q Nyíregyháza Tüzér u. 03 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1393.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 05.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1394.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 06.

70 m2

2+0

komfort nélküli

1395.

l 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 07.

32 m2

1+0

komfort nélküli

3+1

komfort nélküli

1

1396. 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 08.

90 m2

1397. 14400 Nyíregyháza Tüzér u. 09.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1398.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 10.

53 m2

1+0

komfort nélküli

1399. 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 11.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1400.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 13.

32 m2

l+O

komfort nélküli

1401.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 15.

32 m2

1+0

komfort nélküli

-
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Nyíregyháza Tüzér u. 17.
~23. . 4400
4400 Nyíregyháza Tüzér u. 19.
~

-

-

-

-

-

1404.
.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 21.

1405.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 23.

-

l+O

komfort nélküli

32 m2

1+0

komfort nélküli

32 m2

l+O

komfort nélküli

32 m2

1+0

1 komfort
1

nélküli

komfort nélküli

1406.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 25.

32 m2

1+0

1407.
-

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 27 .

32 m2

1+0

komfort nélküli

1408.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 29.

32 m2

l+O

komfort nélküli

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 31.

32 m2

1+0

komfort nélküli

1410.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/16.

21 m2

1+0

összkomfortos

1411.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/17.

21 m2

1+0

összkomfortos

1412.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/18.

23 m2

1+0

összkomfortos

1413.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/19.

23 m2

1+0

összkomfortos

1414.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/20.

23 m2

1+0

, összkomfortos

1415.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 1/21.

23 m2

l+O

1409.

-

1416.

-

---

32 m2

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. lj22.

23 m2

1+0

1417. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/23.

23 m2

1+0

1418. , 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/24.

23 m2

1+0

1419. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/25.

23 m2

l+O

összkomfortos
1

összkomfortos

1 összkomfortos

összkomfortos
1

összkomfortos

~

1420.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. ~- 1/26.

23 m2

1+0

összkomfortos

1421.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/27.

23 m2

1+0

összkomfortos

1422.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/28.

23 m2

1+0

összkomfortos

1423.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/29.

23 m2

1+0

összkomfortos

1424.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/30.

21 m2

1+0

összkomfortos

1425.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 1/31.

21 m2

1+0

összkomfortos

-

1426.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/160.

21 m2

1+0

összkomfortos

1427. 1 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/161.

21 m2

1+0

összkomfortos

-

1428. . ~400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/162.

23 m2

1+0

összkomfortos

1429.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/163.

23 m2

l+O

összkomfortos

1430. . 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/164.

23 m2

1+0

összkomfortos

1431. ~ 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/165.

23 m2

1+0

összkomfortos

1432.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/166.

23 m2

1+0

összkomfortos

1433.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/167.

23 m2

l+O

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/168.

23 m2

1+0

összkomfortos

1435. 1 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/169.

23 m2

1+0

összkomfortos

1436. 14400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 10/170.

23 m2

1+0

összkomfortos

1437.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

l+O

összkomfortos

1+0

összkomfortos

-

1434.

-

1

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10j171.

1438.

!4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/172.

1439.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/173.

23 m2

1440.

l 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/174.

21 m2

1441.

j ~400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 10/175.

1

21 m2

1+0

összkomfortos

Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/176.

21 m2

1+0

összkomfortos

1443.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/177.

21 m2

1+0

összkomfortos

,____ 1444.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/178.

23 m2

1+0

összkomfortos

1445.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/179.

23 m2

1+0

összkomfortos

-,..___ 1446.
1447.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/180.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/181.

23 m2

1+0

összkomfortos

1448. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/182.

23 m2

1+0

összkomfortos

,____ 1442.

~400

1

35
"-

..

'

,

J

1449. ~ 4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 11/183.

23 m2

1+0

összkomfortos

1450.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 11/184.

23 m2

1+0

összkomfortos

1451.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/185.

23 m2

1+0

összkomfortos

1452. [ 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/186.

23 m2

1+0

összkomfortos

1453.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/187.

23 m2

l+O

összkomfortos

1454.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/188.

23 m2

1+0

összkomfortos

1455.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 11/189.

23 m2

1+0

összkomfortos

1456. l 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 11/190.

42 m2

l+l

összkomfortos

1457.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/32.

21 m2

l+O

összkomfortos

1458.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/33.

21 m2

l+O

összkomfortos

1459.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/34.

23 m2

1+0

összkomfortos

1460.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/35.

23 m2

l+O

összkomfortos

1461.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/36.

1+0

összkomfortos

1

23 m2

1

-

1462. . 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/37.

23 m2

l+O

összkomfortos

1463.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/38.

23 m2

1+0

összkomfortos

1464.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/39.

23 m2

1+0

összkomfortos

1465.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/40.

23 m2

1+0

összkomfortos

1466.

l4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/41.

23 m2

1+0

összkomfortos

23 m2

1+0

összkomfortos

1468. 14400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/43.

23 m2

l+O

összkomfortos

1469.

23 m2

l+O

összkomfortos

l+O

1467. 14400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/42.

1

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/44.

!

1

összkomfortos

1470. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/45 .

23 m2

1471.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/46.

21 m2

1+0

összkomfortos

1472.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 2/47.

21 m2

1+0

összkomfortos

1473.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/48.

21 m2

l+O

összkomfortos

1474.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/49.

21 m2

1+0

összkomfortos

1475.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/50.

23 m2

l+O

összkomfortos

1476.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/51.

23 m2

1+0

összkomfortos

1477.

1

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/52.

23 m2

l+O

összkomfortos

1478. 1 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/53.

23 m2

1+0

összkomfortos

l 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/54.

23 m2

1+0

összkomfortos

1480. r4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/55.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/56.

23 m2

l+O

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/57.

23 m2

l+O

összkomfortos

1483. ; 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/58.

23 m2

1+0

összkomfortos

1484.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/59.

23 m2

1+0

összkomfortos

1485.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/60.

23 m2

1+0

összkomfortos

1486.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/61.

23 m2

l+O

összkomfortos

1487.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/62.

21 m2

l+O

összkomfortos

1488.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 3/63.

21 m2

1+0

összkomfortos

1489.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 4/64.

21 m2

1+0

1összkomfortos

1490.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/65.

21 m2

1+0

összkomfortos

1491.

4400 Nyíregyháza

stny. 1. 4/66.

23 m2

1+0

összkomfortos

1492.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/67.

23 m2

1+0

összkomfortos

1493.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/68.

23 m2

1+0

összkomfortos

1494.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/69.

23 m2

1+0

összkomfortos

1495.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/70.

23 m2

1+0

összkomfortos

1479.
1481.
1482.

1

Un~vár

36
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4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 4/71.

23 m2

1+0

összkomfortos

1497.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 4/72.

23 m2

l+O

összkomfor~

1498.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/73.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/74.

23 m2

1+0

összkomfortos

1500. . 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/75.

23 m2

l+O

összkomfortos

1501.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 4/76.

23 m2

1+0

összkomfortos

1502.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/77.

23 m2

1+0

összkomfortos

1503.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/78.

21 m2

l+O

összkomfortos

1504.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 4/79.

21 m2

1+0

összkomfortos

1505.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 5/80.

21 m2

l+O

összkomfortos

1506.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/81.

21 m2

1+0

összkomfortos

1507. 14400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/82.

23 m2

l+O

összkomfortos

1508.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/83.

23 m2

1+0

összkomfortos

1509.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/84.

23 m2

1+0

összkomfortos

1510.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/85.

23 m2

1+0

összkomfortos

1511.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/86.

23 m2

1+0

összkomfortos

1512.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/87.

23 m2

1+0

összkomfortos

1513.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/88.

23 m2

1+0

összkomfortos

1514.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/89.

23 m2

1+0

összkomfortos

1515.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/90.

23 m2

1+0

összkomfortos

1516.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 5/91.

23 m2

l+O

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/92.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/93.

23 m2

1+0

összkomfortos

1519.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/94.

21 m2

1+0

összkomfortos

1520.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 5/95.

21 m2

1+0

összkomfortos

1521.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/96.

21 m2

1+0

összkomfortos

1522.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/97.

21 m2

1+0

összkomfortos

1523.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 6/98.

23 m2

l+O

összkomfortos

1524.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/99.

23 m2

1+0

összkomfortos

1525.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/100.

23 m2

1+0

1526.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/101.

23 m2

l+O

összkomfortos

1496.

1499.

1

1

1

1517.
1518.

1

1

összkomfortos

1527.

1

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/102.

23 m2

l+O

összkomfortos

1528.

J

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/103.

23 m2

1+0

összkomfortos

1529.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/104.

23 m2

1+0

összkomfortos

1530.

~400

Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/105.

23 m2

l+O

összkomfortos

1531.

1 4400
1

Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/106.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. 6/107.

23 m2

l+O

összkomfortos

1533.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/108.

23 m2

1+0

összkomfortos

1+0

összkomfortos

1532.
1534.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/109.

23 m2

1535.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/110.

21 m2

l+O

összkomfortos

1536.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 6/111.

21 m2

1+0

összkomfortos

1537.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/112.

21 m2

1+0

összkomfortos

1538.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/113.

21 m2

1+0

összkomfortos

1539.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/114.

23 m2

1+0

összkomfortos

1540.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/115.

23 m2

l+O

összkomfortos

1541.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/116.

23 m2

1+0

összkomfortos

1542.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/117.

23 m2

l+O

összkomfortos

37

1

1

7

-

-

1543.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/118.

23 m2

1+0

összkomfortos

1544.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/119.

23 m2

1+0

összkomfortos

1545.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 7/120.

23 m2

l+O

összkomfortos

1546.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 7/121.

23 m2

1+0

összkomfortos

1547.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/122.

23 m2

1+0

összkomfortos

1548.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/123.

23 m2

1+0

összkomfortos

1549.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 7/124.

23 m2

1+0

összkomfortos

1550.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 7/125.

23 m2

1+0

összkomfortos

1551.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/126.

21 m2

l+O

összkomfortos

1552.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 7/127.

21 m2

1+0

összkomfortos

1553.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/128.

21 m2

1+0

összkomfortos

1554.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/129.

21 m2

1+0

összkomfortos

1555.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/130.

23 m2

1+0

összkomfortos

1556.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/131.

23 m2

1+0

összkomfortos

1557.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/132.

23 m2

l+O

összkomfortos

1558.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/133.

23 m2

l+O

összkomfortos

1559.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/134.

23 m2

1+0

összkomfortos

1560.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/135.

23 m2

l+O

összkomfortos

1561.

~400

Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/136.

23 m2

1+0

összkomfortos

l 4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 8/137.

23 m2

1+0

1562.
1563.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/138.

1564 .

23 m2

l+O

-

összkomfortos
1

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/139.

23 m2

l+O

összkomfortos

1565. . 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/140.

23 m2

1+0

összkomfortos

1566.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/141.

23 m2

1+0

összkomfortos

1567.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/142.

21 m2

l+O

összkomfortos

1568.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 8/143.

21 m2

1+0

összkomfortos

1569.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/144.

21 m2

1+0

összkomfortos

1570.

4400 Nyíregyháza Un~vár stny. 1. 9/145.

21 m2

1+0

összkomfortos

1571.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/146.

23 m2

1+0

összkomfortos

1572.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny.1. 9/147.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/148.

23 m2

1+0

összkomfortos

1574.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/149.

23 m2

1+0

összkomfortos

1575.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/150.

23 m2

1+0

összkomfortos

1576.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/151.

23 m2

1+0

összkomfortos

1577.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/152.

23 m2

1+0

összkomfortos

1578.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/153.

23 m2

1+0

összkomfortos

1579.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/154.

23 m2

1+0

összkomfortos

1580.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/155.

23 m2

1+0

összkomfortos

1581.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/156.

23 m2

1+0

összkomfortos

1582.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/157.

23 m2

1+0

összkomfortos

1583.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/158.

21 m2

1+0

összkomfortos

1584.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. 9/159.

21 m2

1+0

összkomfortos

1585.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/01.

21 m2

1+0

összkomfortos

1586.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/02.

21 m2

1+0

összkomfortos

1587.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/03.

23 m2

1+0

összkomfortos

1588.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/04.

23 m2

1+0

összkomfortos

1589.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 1. fsz/05.

23 m2

l+O

összkomfortos

1573.

1

1

-

38
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1S90.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/06.

23 m2

1+0

1S91.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/07.

23 m2

l+O

összkomfortos
összkomfortos
1

összkomfortos

1S92.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/08.

23 m2

1+0

,.____ 1S93.
1S94.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny:. l. fsz/09.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/10.

23 m2

1+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/11.

23 m2

1+0

összkomfortos

,__1S96. } 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/12.

23 m2

1+0

összkomfortos

1S97.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/13.

23 m2

l+O

összkomfortos

1S98.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/14.

23 m2

1+0

összkomfortos

1S99.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. l. fsz/lS.

42 m2

2+0

összkomfortos

1600.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 11. 10/40.

SS m2

1+2

összkomfortos

1601.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2. 1/11.

64 m2

2+1

összkomfortos

1602.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 6. 10/63.

S3 m2

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 4/10.

SS m2

1+2

összkomfortos

47 m2

l+l

összkomfortos

-

-

-

1S9S.

-

1603.
1604.

-

'

1
1

-

-

1

160S.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 6/18.

62 m2

3+0

1606.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23 . 7/21.

62 m2

3+0

összkomfortos

1607.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2S . 2/4.

47 m2

1+1

összkomfortos

1608.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2S. 7/20.

62 m2

3+0

összkomfortos

1609.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2S. 8/21.

SS m2

1+2

összkomfortos

1610.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 2S. 9/24.

SS m2

1+2

összkomfortos

1611.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 1/1.

SS m2

1+2

összkomfortos

1612.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 7/19.

SS m2

1+2

összkomfortos

1613.

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 8/22.

SS m2

1+2

összkomfortos

1614.

4400 Nyíregyháza Vasgyár u. 7. 1/4.

SO m2

2+0

komfortos

161S.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 17. 4f13.

S3 m2

2+0

összkomfortos

1616. 4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 23. 2/7 .

6S m2

2+1

összkomfortos

1617. 4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 23. 4/lS.

S3 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 29. 3/12.

6S m2

2+1

összkomfortos

1619.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 29. fsz/l.

S3 m2

2+0

összkomfortos

1620.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 3S. 1/4.

S3 m2

2+0

összkomfortos

------

---

4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. S/14.

1618.

1

összkomfortos

,___ 1621.
1622.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 3S. 3/11.

S3 m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 3S. 3/12.

6S m2

2+1

összkomfortos

1623.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 3S. 4/13.

S3 m2

2+0

összkomfortos

1624.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 3S. fsz/3.

6S m2

2+1

összkomfortos

162S.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. S. 3/11.

S3 m2

2+0

összkomfortos

1626.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 60. 4/14.

Sl m2

2+0

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 68. 1/13.

21 m2

1+0

komfortos

-

-

1627.
1

-

-

-

1628.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. 10/l.

2S m2

1+0

összkomfortos

1629.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. 7/26.

S3 m2

1+1

összkomfortos

1630.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. 8/30.

S3 m2

l+l

összkomfortos

1631.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 73. fsz/2.

47 m2

l+l

összkomfortos

1632. 4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 3/11.

43 m2

l+l

összkomfortos

1633. ..±1-00 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 4/16.

43 m2

l+l

összkomfortos

1634.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. 4/18.

43 m2

l+l

összkomfortos

163S.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 79. fsz/2.

43 m2

l+l

összkomfortos

1636.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 81. 4/14.

43 m2

l+l

összkomfortos

---

39

1637.
1638.

38 m2

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83. 1/3.

43 m2

'-

1639.
1640.

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 81. fsz/l.

1

1

1+0

összkomfortos

l+l

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83. 1/S.

Sl m2

1+2

összkomfortos

4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 83. 4/16.

43 m2

l+l

összkomfortos

28 m2

1+0

összkomfortos

1641. ~00 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 19. fsz/l.

1

1
1

1642.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 23. 3/6.

46 m2

l+O

összkomfortos

1643.

4400 Nyíregyháza Vay A. Krt. 23. 4/9.

78 m2

3+0

összkomfortos

1644.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 3. 2/3.

36 m2

1+0

összkomfortos

164S.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 3. 4/7.

S4 m2

1+2

összkomfortos

1646.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. S. 1/2.

S6 m2

2+0

összkomfortos

1647.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. S. 2/S.

62 m2

2+1

1648.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. S. 3/7.

70 m2

2+1

1649.

4400 Nyíregyháza Vay Á. Krt. 7. 2/S.

62 m2

2+1

1

1

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

16SO.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. S. 1/6.

26 m2

1+0

komfortos

16Sl.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. S. 3/12.

26 m2

l+O

összkomfortos

16S2.

4400 Nyíregyháza Vécsey u. S. 3/13.

26 m2

1+0

komfortos

16S3.

4400 Nyíregyháza Venyige u. 18. fsz/l.

SO m2

1+0

komfort nélküli

16S4.

4400 Nyíregyháza Vi~la~ u. 1. 1/1.

61 m2

1+2

komfortos

16SS.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/2.

69 m2

3+0

félkomfortos

16S6.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/3.

S8 m2

2+0

komfortos

16S7.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. 1/4.

36 m2

1+0

félkomfortos

16S8.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/1.

41 m2

l+l

komfortos

16S9.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/2.

6S m2

3+0

komfortos

1660.

4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/3.

S4 m2

2+0

komfortos

1661.

~ 4400 Nyíregyháza Viola u. 1. fsz/4.

39 m2

1+0

komfortos

1662.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/01.

3S m2

1+0

félkomfortos

1663.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/02.

34 m2

1+0

félkomfortos

1664. ' 4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/04.

41 m2

1+0

komfortos

1666.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/OS.

41 m2

1+0

félkomfortos

1667.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1668.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1669.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/08.

SS m2

2+0

komfortos

1670.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/09.

34 m2

1+0

félkomfortos

1671.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/11.

42 m2

1+0

félkomfortos

166S.

1672.
1673.

1 4400

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/12.

3S m2

1+0

félkomfortos

1674.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

167S.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/14.

42 m2

l+O

félkomfortos

1676.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/lS.

42 m2

1+0

félkomfortos

1677.

4400 Nyíregyháza Viola u. 10. fsz/16.

42 m2

1+0

komfortos

1678.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/01.

3S m2

l+O

komfortos

1679.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/02.

3S m2

1+0

komfortos

1680.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/03.

42 m2

l+O

komfortos

1681.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/04.

41 m2

1+0

komfortos

1682.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/OS.

41 m2

l+O

komfortos

1683.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

40

1

-

1

1

1

-

1684. 14400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/07.

39 m2

1+0

1685. . 4400 Nyíregyháza Viol~u. 12. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos-----1
félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/09.

35 m2

1+0

komfortos

1687 . 4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1688. . 4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

34 m2

1+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/13.

41 m2

1+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

1692.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/15.

42 m2

1+0

félkomfortos

1693.

4400 Nyíregyháza Viola u. 12. fsz/16.

41 m2

1+0

komfortos

1694.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

1695.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

1696.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

1697.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1698.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/05.

42 m2

1+0

félkomfortos

1699.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

39 m2

1+0

félkomfortos

1701. 14400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/09.

35 m2

1+0

komfortos

1703. ' 4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1704.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

1705.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/12.

35 m2

1+0

félkomfortos

1706.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

1707.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

1708.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/15.

42 m2

1+0

komfortos

1709.

4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/16.

41 m2

1+0

félkomfortos

1710.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/01.

37 m2

1+0

komfortos

1711.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/02.

37 m2

1+0

1komfortos

1712.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/03.

37 m2

1+0

félkomfortos

1713.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/04.

38 m2

1+0

komfortos

1714.

4400 Nyíregyháza Yiola u. 16. fsz/05.

37 m2

1+0

1

1715.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/06.

37 m2

1+0

'félkomfortos

1716.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/07.

40 m2

1+0

komfortos

1717.

4400 Nyíregyháza Viola u. 16. fsz/08.

40 m2

1+0

félkomfortos

1718.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/01.

35 m2

1+0

félkomfortos

1719.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

1720.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

1721.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1722.

4400 Nyíregyháza Vio la u. 2. fsz/05.

49 m2

2+0

félkomfortos

1723. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/06.

49 m2

2+0

komfortos

1724. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/07.

51 m2

2+0

1725.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/08.

51 m2

2+0

összkomfortos

1726. 4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/09.

40 m2

1+0

összkomfortos

1727.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/10.

62 m2

2+0

összkomfortos

1686.

1689.
1690.
1691.

1700.
1702.

4400 Nyíregyháza ~iola u. 12. fsz/12.

1

-

!4400 Nyíregyháza Viola u. 14. fsz/07.

-

1

félkomfortos

összkomfortos

1728.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/11.

40 m2

1+0

összkomfortos

1729.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/12 .

40 m2

1+0

összkomfortos

1730.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/13.

1+0

összkomfortos

40 m2

1

41
(\

L~/
'•

1
4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/14.

51 m2

2+0

összkomfortos

1732.

4400 Nyíregyháza Viola u. 2. fsz/15 .

51 m2

2+0

összkomfortos

1733.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/1.

32 m2

1+0

félkomfortos

1734.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/2.

64 m2

2+0

komfortos

1735.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/3.

58 m2

2+0

félkomfortos

1736.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/4.

49 m2

1+0

félkomfortos

1737.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/5.

47 m2

1+0

félkomfortos

1738.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/6.

59 m2

2+0

félkomfortos

1739.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/7.

65 m2

2+0

félkomfortos

1740. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/8.

31 m2

l+O

komfortos

1741. 4400 Nyíregyháza Viola u. 3. 1/9.

39 m2

1+0

félkomfortos

1742.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/l.

30 m2

1+0

félkomfortos

1743.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/2.

64 m2

2+0

félkomfortos

1744.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/3 .

57 m2

2+0

komfortos

1745.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/4.

46 m2

1+0

félkomfortos

1746.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/5.

47 m2

1+0

komfortos

1747.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/6.

57 m2

2+0

félkomfortos

1748.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/7.

64 m2

2+0

félkomfortos

1749.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/8.

30 m2

1+0

komfortos

1750.

4400 Nyíregyháza Viola u. 3. fsz/9.

44 m2

1+0

félkomfortos

1751.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1752.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/02 .

35 m2

1+0

félkomfortos

1753.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1754.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/04.

41 m2

l+O

félkomfortos

1755.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/05.

41 m2

1+0

komfortos

1756.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/06.

42 m2

l+O

komfortos

1757.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1758.

1731.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/08.

56 m2

2+0

komfortos

1759. 4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/09.

34 m2

1+0

komfortos

1760. 4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/10.

39 m2

l+O

félkomfortos

1761.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/11.

41 m2

1+0

komfortos

1762.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/12.

35 m2

1+0

félkomfortos

1763.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/13.

41 m2

l+O

komfortos

1764.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/14.

41 m2

1+0

félkomfortos

1765.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/15.

43 m2

1+0

komfortos

1766.

4400 Nyíregyháza Viola u. 4. fsz/16.

41 m2

1+0

félkomfortos

1767.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/1.

31 m2

1+0

komfortos

1768.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/2.

65 m2

2+0

komfortos

1769.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/3.

58 m2

2+0

komfortos

1770.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/4.

49 m2

1+0

komfortos

1771.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/5.

48 m2

1+0

komfortos

1772.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/6.

57 m2

2+0

komfortos

1773.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/7.

65 m2

2+0

komfortos

1774.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/8.

31 m2

1+0

komfortos

1775.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. 1/9.

43 m2

1+1

komfortos

1776.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/01 .

31 m2

1+0

komfortos

1777.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/02.

65 m2

2+0

komfortos
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1778.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/03.

57 m2

2+0

komfortos

1779.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/04.

47 m2

1+0

komfortos

1780.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/05.

46 m2

1+0

komfortos

1781.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/06.

57 m2

2+0

komfortos

1782.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/07.

65 m2

2+0

komfortos

1783.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/08.

31 m2

1+0

komfortos

1784.

4400 Nyíregyháza Viola u. 5. fsz/09.

44 m2

1+0

komfortos

1785.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1786.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/02.

35 m2

1+0

komfortos

1787. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/03.

41 m2

1+0

komfortos

1788. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/04.

42 m2

1+0

komfortos

1789. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/05.

41 m2

1+0

félkomfortos

1790.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/06.

41 m2

1+0

komfortos

1791.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/07.

39 m2

1+0

félkomfortos

1792. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/08.

55 m2

2+0

félkomfortos

1793.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/09.

37 m2

1+0

félkomfortos

1794.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/10.

39 m2

1+0

komfortos

1795.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/11.

41 m2

1+0

félkomfortos

1796. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/12.

35 m2

1+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/13.

42 m2

1+0

félkomfortos

1798. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/14.

41 m2

1+0

komfortos

1799. 4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/15.

42 m2

1+0

komfortos

1800.

4400 Nyíregyháza Viola u. 6. fsz/16.

42 m2

1+0

komfortos

1801.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/01.

35 m2

1+0

komfortos

1802.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/02.

35 m2

1+0

félkomfortos

1803.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/03.

41 m2

1+0

félkomfortos

1804.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/04.

41 m2

1+0

félkomfortos

1805.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/05.

41 m2

1+0

komfortos

1806. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/06.

41 m2

1+0

félkomfortos

1807.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/07.

40 m2

1+0

félkomfortos

1808.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/08.

55 m2

2+0

komfortos

1809.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/09.

35 m2

1+0

félkomfortos

1810.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/10.

40 m2

1+0

félkomfortos

1811.

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/11.

41 m2

1+0

komfortos

1812. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/12.

1797.

35 m2

1+0

félkomfortos

1813. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/13.

41 m2

1+0

félkomfortos

4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/14.

39 m2

1+0

félkomfortos

1815. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/15 .

42 m2

1+0

komfortos

1816. 4400 Nyíregyháza Viola u. 8. fsz/16.

42 m2

1+0

félkomfortos

1817. 4400 Nyíregyháza Virág u. 86. fsz/1.

35 m2

1+0

komfort nélküli

1818. 4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 1/1.

50 m2

1+0

összkomfortos

1819. 4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 1/2.

66 m2

2+0

összkomfortos

1820. 4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 1/4.

64 m2

2+0

összkomfortos

1814.

1821.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 1/5.

72 m2

2+0

összkomfortos

1822.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 1/6.

35 m2

1+0

összkomfortos

1823.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 2/1.

50 m2

1+0

összkomforto s

1824.

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 2/2.

66 m2

2+0

összkomfortos
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1825

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 7. 2/3.

1826.

1

65 m2

2+0

4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 8. 3/10.

53 m2

2+0

összkomfortos

1

1827. 4400 Nyíregyháza Zrinyi 1. u. 8. 4/16.

53 m2

2+0

összkomfortos

1

J----

1

összkomfortos
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2. számú melléklet az üzemeltetési szerződés módosításához (hatályos 2018.12.20-tól)

2. számú melléklet

a.) pontja
•
•
•
•
•
•

Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz.
Nyíregyháza, Hő sök tere 9. sz.
Nyíregyháza, Luther u. 3. sz.
Nyíregyháza, Jókai tér 4. sz.
Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4 sz.
Nyíregyháza, Szent István u. 1. sz. alatti 33 m2 alapterületű 4/A/ 24 hrsz-ú ingatlan

b.) pontja
•

Tanműhelyek:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyíregyháza, Mák u. 8. sz.
Nyíregyháza, Hunyadi u. 21. sz.
Szigligeti Gyermeküdülő
Városi Stadion
Volán sporttelep
Orosi sporttelep
Örökösföldi labdarúgó pálya
Tiszavasvári úti sportpálya

4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 3-5.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 23.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 23/ D.,
4400 Nyíregyháza, Ungvár s. 27,
4400 Nyíregyháza, Derkovits Gy. u. 110.,
4553 Apagy, hrsz.07 / 13., 07/ 18., 07/ 20.

8264 Szigliget, Majális domb
Nyíregyháza, Sóstói u. 24. sz.
Nyíregyháza, Czuczor Gergely u. 20. sz.
Nyíregyháza-Oros, Fő utca
Nyíregyháza, Törzs u. hrsz: 01884/9
Nyíregyháza, Tiszavasvári u. hrsz: 6707,6743
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL· POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY /20/2018
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester
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Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

e~"'"~
Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19.
napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az
Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak
végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg.
A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit
Kft. között a 7/2018.(1.25.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés
jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig szabályozza a
keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését.
A TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza
területén" című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek
rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének
felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(Vll.26.) számú polgármesteri
határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka megvalósulásához szükséges
fedezetet, így a NYÍRVV Nonprofit Kft. zöldfelület fenntartási feladatra előirányzott összege
9.723 e Ft-tal nő .
A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra
kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített
szolgáltatásként elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi
paraméterei és azok ellentételezése, melyek módosítása vált szükségessé az alábbi indokok
miatt:
A Közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett járdafelújítások előirányzata
240.000 e Ft-ról 221.857 e Ft-ra csökkent, mivel a tervezett 7 utca helyett 5 esetében valósult
meg felújítás 3071 m hosszban.
Az útépítések közül 10 helyszínen 4879 m hosszon valósítottunk meg új út építését, az erre
biztosított 597.500 e Ft kompenzáció ténylegesen 612.592 e Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós
munkálatainak - mely 18 helyszínre vonatkozik - tényleges összege az előirányzott 31.700 e
Ft helyett 31.742 e Ft lett.
A tervezett játszótéri fejlesztési munkálatok 5 helyszínen valósultak meg, az erre előirányzott
bruttó kompenzáció ténylegesen 32.690 e Ft.
A Gyepmesteri telep bővítésére előirányzott bruttó 156.119 e Ft kompenzáció ténylegesen
156.082 e Ft.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerződés egyezősége érdekében javasoljuk a 2018. évi éves közszolgáltatási
szerződés módosítását az alábbiak szerint:
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A Szerződés 3.1 pontjában a 2018. évi előirányzott kompenzáció összege 3.367 e Fttal 3.432.236 e Ft-ról 3.435.603 e Ft-ra nő.
A Szerződés 2. számú melléklete pontosításra került az útépítésekre előirányzott
kompenzáció összege 15.092 e Ft-tal 597.500 e Ft-ról 612.592 e Ft-ra nő, a
járdafelújításokra előirányzott kompenzáció összege 18.143 e Ft-tal 240.000 e Ft-ról
221.857 e Ft-ra csökken, a játszótér felújításra előirányzott kompenzáció összege 3.310
e Ft-tal 36.000 e Ft-ról 32.690 e Ft-ra csökken, a Gyepmesteri telep fejlesztésére
előirányzott kompenzáció összege 37 e Ft-tal 156.119 e Ft-ról 156.082 e Ft-ra csökken,
a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított kompenzáció összege 42 e Ft-tal 31. 700
e Ft-ról 31.742 e Ft-ra nő.
A Szerződés 3. számú mellékletében a közutak, hidak fenntartására előirányzott
kompenzáció összege 1.617.500 e Ft-ról 1.614.449 e Ft-ra csökken, a közvilágításra
előirányzott összeg 379.700 e Ft-ról 379.742 e Ft-ra nő, a zöldfelület fenntartási
feladatokra biztosított összeg 479.145 e Ft-ról 485.558 e Ft-ra nő, az állategészségügyi
feladatokra előirányzott kompenzáció összege 259.751 e Ft-ról 259.714 e Ft-ra
csökken, az összesen sor pedig 3.432.236 e Ft-ról 3.435.603 e Ft-ra módosul.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozattervezet és a mellékletét képező 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának
jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2018. december 12.

Dr. Kovács Ferenc
l
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Melléklet a VAGY/20/2018.számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
....../2018.(Xll.20.) számú
határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges költségvetési átcsoportosítások
végrehajtására.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről

értesülnek :
1. a Közgyűlés tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft . ügyvezetője
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Melléklet a ............... ./2018. (Xll.20.) számú határozathoz

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött
egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., statisztikai számjele : 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat"
másrészről: NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.1509-060275, képviseletében: lgnéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató",
együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2018. január 25. napján Éves Közszolgáltatási
Szerződés jött létre 2018.01.01. napjától 2018.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra,
melyet a felek 2018. május 31. napján módosítottak.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi
Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Éves

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi
szöveg lép:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit Kft. részére a 2018. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének
ellentételezésé re
bruttó
3.435.603
eFt,
azaz
bruttó
hárommilliárdnégyszázharmincötmillió-hatszázháromezer forint összegű kompenzációt irányzott elő,
mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek
ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A
szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges
finansz írozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a
Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki
részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek
szerint.
Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti
bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás l. és 2. számú
mellékleteivel módosítják.
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
S. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.
6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum : ....................................... .
Aláírás: ...................................... .

Jogilag ellenjegyezte :
Dátum :....................................... .
Alá írás: .............. ........................ .

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviseletében
lgnéczi Csabáné
ügyvezető

„
1. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások meghatározása
Tervezett útépítések 2018. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

1

4879 m

bruttó
összege

Megjegyzés

hossz m

Út építés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki

Előirányzat

10 utca esetében
612 59 2 e Ft

ellenőrzés)

Tervezett járdaépítés és felújítás 2018. évben
Felújítás, építés

műszaki

leírása, mennyiségi és vagy

minőségi

követelmények

Előirányzat

1

Műszaki

Meglévő

hossz m

tartalom

járda bontása, aszfaltburkolat

építés
1 Új járdaépítés
Egyé b költség (tervezés, közbeszerzés,

bruttó
összege

Megjegyzés

3071

5 utca esetében

891

1 ut ca eset é be n

J

1

műszaki ellenőrzés)

1

221 857 e Ft
1

1

Tervezett játszótér felújítás 2018. évben
Felújítás

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

Előirányzat

1

Műszaki

Mennyiség

bruttó
összege

tartalom

32 690 e Ft

Kombiná lt játszóvá r, csúszda ház

5 db
1

1

1

Gyepmesteri telep fej lesztés 2018. évben
Beruházás

műszaki

Előirányzat

leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

bruttó
összege

Megjegyzés
Gyepmesteri telep

bővítése

156 082 e Ft
1

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2018. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

Előirányzott bruttó

összeg
Mennyiség

Műszaki tartalom
A korábbi években beérkezett, jogosnak
ítélt
közvilágítási
bővítési
és
rekonstrukciós igényekből a legfontosabb
fejlesztések (meglévő oszlopra történő
lámpatest felszerelés, leromlott állagú,
vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
hálózatszakaszok 1
!létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési
feladatok)
végrehajtása
a
rendelkezésre
álló
keretösszeg
erejéig.
1
1

1
1

18 helyszínen
54 oszlop
113 lámpa
2383 m hálózat

31 742 e Ft

/
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2. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2018. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2018. üzleti évben az
Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az
alábbi előirányzatokat biztosítja :

1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás
Közfoglalkoztatás
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés
Állategészségügyi feladatok
Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Összesen:

e Ft
131500
379 742
200 OOO
195 OOO
259 714
12 600
34 OOO
123 040
485 558
1614 449
3 435 603

(\
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYIREC.YHÁZA, KOSSví"i TÉR 1 P>.: 83.
TELEFON +~6 42 524-500
FAX: +)6 42 )24-SOI
E' MAIL. POLGARMESHR@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/jt;- /2018
Ügyintéző: Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti szerződés
meghosszabbítására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

/,'
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~
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Kovácsné Szatai Ágnes

1

'\

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
személyek aláírása:

végző

A/.'-"__./
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

K'

l 1

"

1

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

--...
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Önkormányzata, mint bérbeadó és az ÉFOÉSZ Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezete, mint bérlő között 2003. január l. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő időtartamra helyiségbérleti szerződés volt érvényben a nyíregyházi 6422 helyrajzi számú, a
valóságban Nyíregyháza, Vécsey köz 4. szám alatti ingatlan térítésmentes használata
vonatkozásában .
Dr. Szabó Béláné, mint az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke a fenti szerződés
10 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztett elő a Vagyongazdálkodási Osztálynál.
Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fő célkitűzése az értelmi fogyatékossággal
élők, halmozottan fogyatekosok, autisták és családjaik érdekeinek védelme, illetve életminőségük
javítása az észak-alföldi régióban (1100 tag).
Az Egyesület igen sokrétű tevékenységet folytat, az oktatás területén korai fejlesztést, logopédia,
gyógytestnevelés, gyogypedagóg1a tanácsadást, fejlesztő nevelés és oktatást végez. Az oktatáson
kívül a tevékenységi körébe tartozik az értelmileg sérült fiatalok részére önérvényesítő fogla lkozások
tartása, a szülők számára képzések, előadások szervezése, valamint a gyermekek gyermekorvos,
neurológus, illetve gyógytornász bevonásával történő fejlesztése. Továbbá a szociális tevékenységei
közé tartozik a támogató szolgaltatás működtetése, az értelmi fogyatékosok nappali otthonának
működtetése, valamint a rehabilitációs munka foglalkoztatás megszervezése is.
A Vécsey köz 4. szám alatti épületen az Egyesület több
illetve pályázati forrásból.
Az épületben jelenleg az alábbi tevékenységek

értéknövelő

működnek

beruházást is megvalósított saját,

folyamatosan:

- pedagógiai szakszolgálati tevékenységek közül a 0-6 év közötti gyermekek részére gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés (24 fő)
- fejlesztő nevelés-oktatás 6-23 éves korosztálynak (42

fő)

- otthon segítő szolgálat fogyatékkal élő, tartósan beteg emberek családjaiknak segítése, a társadalmi
hátrányok csökkentése
- fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása
-

szabadidős

-

szülő

programok szervezése

klub, fiatalok

önérvényesítő

klubja

- felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók érzékenyítő képzése és gyakorlati helye.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a 2018. december 31. napján lejáró szerződés további 3 évvel, azaz
2021 . december 31. napjáig terjedő időtartamra történő meghosszabbítását.
Kérjük a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2018. december 12.

Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a VAGY/

/2018. számú előterjesztéshez
Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „„/2018. (Xll.20.) számú
határozata
az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti szerződés
meghosszabbításáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és
a Nyíregyháza, Vécsey köz 4. szám alatti, 6422 hrsz-ú, 290 m 2 alapterületű ingatlan
vonatkozásában az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti
szerződés 2019. január l. napjától 3 év határozott időtartamra történő meghosszabbításával
egyetért.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására .
Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke: Dr. Szabó Béláné

.,
l.számú melléklet a ...... „./2018. {Xll.20.) számú határozathoz

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata {4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. szám, adószám:15731766-2-15, képviselő: Dr. Kovács Ferenc) mint bérbeadó
(továbbiakban: Bérbeadó), másrészről az
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. szám,
adószám: 18811410-1-15, képviselő: Dr. Szabó Béláné elnök) mint bérlő (továbbiakban: Bérlő)
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2003. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
helyiségbérleti szerződés volt érvényben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában álló nyíregyházi 6422 hrsz-ú, 290 m2 alapterületű, óvoda megnevezésű
ingatlan vonatkozásában.
2./ Szerződő felek a
meghosszabbítjá k.
3./ Az eredeti

szerződés időtartamát

szerződés

2019. január 1. napjátó l 2021. december 31. napjáig

egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A Szerződő Felek jelen helyiségbérleti szerződés módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után,
mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2018.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
bérbeadó

Jogilag ellenjegyezte:

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
képviseletében
Dr. Szabó Béláné
elnök
bérlő

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum : „ ...... „„„.„.„„„„ ..
Aláírás: „ .......... „ ... „„ .. „„.

NYÍREGYHÁZAMEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTREI HIVATALA
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZTE R Ü LET-F EL Ü GYE LE T

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZŐJE

4400 NYÍ REGYH Á ZA, KOSSUTH T ÉR 1.

:8

Ügyiratszám : KFEÜ/5887-1/2018.

Előterj e s zté s

- a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő kamerá k elhelyezésére kije lölt helyszínek jóváhagyására

„.„.„.„..... „.... „.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Kása Brigitta
aljegyző

„.„ ... „.„ .. „.„ ../

„ .. „„.„.„.„.„„„„.„...

Bodrogi László
közterület-fe lügyelet vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

{; ,
: ./, . fti- L1.
„.„.„.„J„„.„.„.„.„.„„„„ .... „„„.„„.„ ..
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezető

Az előterjeszté st véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
WWW.NYHll,Y'Jt AZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!

A közterületi

képfelvevők

elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre

vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42- 42/A. §-ai,
valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7- 7/A. §-ai
jelölik ki. A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhatalmazza közterületi képfelvevők
elhelyezésére, üzemeltetésére. A megfigyelt közterületek kijelölése az önkormányzat döntési
kompetenciája . A jogszabályi rendelkezések kitérnek a felvételek kezelésének határidejére,
felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére.
Az Ktftv. 7. § (3) és (4) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel
megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő -testület dönt.
A
felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri
hivatal honlapján közzéteszi.
A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek
feladatot - a Ktftv. keretei közt - törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is
megállapíthat.
A TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001" Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" projekt keretében
elsőként megújult a Benczúr- Bessenyei tér.
A Benczúr-Besenyei terek vonatkozásában a munkálatok során -többek között -jelentős mennyiségű
új járda, sétány útburkolat, térkő létesült, két darab okos pad is telepítésre került, valamint
zöldfelület fejlesztés is megvalósult. Ezek megóvása elsődleges cél, mivel a fejlesztés hozzájárul a
település általános környezeti állapotának javulásához. A megvalósítás során, olyan módszerek
kerületek alkalmazásra, amelyek környezetvédő módon biztosítják az infrastruktúra működését,
elősegítik a fenntartható fejlődést. A beruházással érintett területeken csak gyalogos forgalom a
megengedett a gépjármű forgalom teljes tilalma mellett. A megújított terek állagmegóvása
érdekében - a garanciális problémák megelőzése céljából-Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése
szükségesnek ítéli a területek védelmét biztosító kamerarendszer kiépítését és telepítését.
A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerülnek bejátszásra . A projekt
keretében 9 darab térfigyelő kamra kerül kihelyezésre, amelyek az alábbi objektumokat figyelik meg:

1. Benczú r tér: játszóté r, okospad, Vénusz és Benczúr szobor, illemhely.
2. Bessenyei tér: Bessenyei, Thália és Váci szobor, Krúdy szobor fémhintóval, valamint a
szökőkút.
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Ezek alapján a kamerák telepítésére az alábbi helyeket javasoljuk:

kamera helye

kamera típusa

megfigyelt terület

Benczúr ter, játszótér előtt aceloszlop

1 db fix

Játszótér és környezete

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop

1 db fix

okospad és környezete

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop

1 db fix

Benczúr szobor és környezete

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei szobor és környezete

Bessenyei tér az 1 sz . előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér 18 sz. irányába eső
terület

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop

1 db fix

Krúdy szobor és környezete

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület

Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop

1 db fix

szökőkút

és környezete

Szinház utca irányába eső terület

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2018. december 12.

Dr. Kása Brigitta
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NYÍREGYHÁZA

l. számú melléklet a KFEÜ/5887-1/2018. számú előterjesztéshez
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„/2018 („.„) számú határozata
a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a kamerák telepítésére az alábbi helyszíneket jelöli ki:

kamera helye

kamera típusa

Benczúr tér, jatszóter előtt acéloszlop

1 db fix

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop

1 db fix

Benczúr tér, Múzeum elött1 oldalon
acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér az 1 sz. elött acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 14 sz

előtt

acéloszlop

1 db fix

Bessenyei tér a 14 sz elött acéloszlop

1 db fix

előtt

Bessenyei tér 9 sz.

acéloszlop

Bessenyei tér a 9 sz elött acéloszlop

megfigyelt terület
játszóter és környezete
okospad és kornyezete
Benczúr szobor és környezete
Bessenyei szobor és kornyezete
Bessenyei tér 18 sz. irányába

eső

terulet

Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
szokőkút és kornyezete

1 db fix

Színház utca irányába eső terület

1 db fix

A kamerarendszer kiépítéséért felelős:
Pató István a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Pénzügyi teljesítésért felelős:
Pató Nagy Magdolna a Gazdasági osztály vezetője
Határidő :2019Januárll

Határozatot kapják:

l.

Közgyűlés

tagjai

2. Címzetes főjegyző és Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524.500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Iktatószám: VFEJL/20-28 /2018.
Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző

személ~k al~írása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

~

I

ffÍ.._

0(

··· ·~························· ·····

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyző i

Véleményező

-

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlési

A Közgyűlés 2015. december 17-ei ülésén döntött a PIU fenti személyi összetételéről és
egyetértett a PIU tevékenységének és személyi összetételének Polgármester általi folyamatos,
évenkénti felülvizsgálatával.
A projekt jelenlegi személyi összetétele:
Dr. Podlovics Roland PIU vezető
Pató István önkormányzati kapcsolattartó
Manyák Péter projekt koordinátor
Dr. Bagaméry-Szalay Róbert (Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda) jogi és közbeszerzési szakértő

A PIU 2018. évben végzett munkájáról készült beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi
{1.sz. melléklet).

A PIU fenntartási időszakban
(2016.06.07. - 2021.06.06.)

végzendő

további feladatai

A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) előírásai alapján a támogatott tevékenység akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a Kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentését
(továbbiakban: PFJ, ZPFT) benyújtotta, és azt a támogató jóvá hagyta, valamint a záró jegyzőkönyv
elkészült.
A TSZ aláírásával a kedvezményezett S év fenntartást vállalt. A projekt befejezését jóváhagyó
levélben ezzel összefüggésben az IH dátumszerűen is rögzítette a fenntartási időszakot, amelyet az
előzőekben részletesen ismertettünk. A Pályázati Felhívásban a támogató előírta, hogy a
Kedvezményezett a projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (továbbiakban PIU)
köteles létrehozni. A Kedvezményezett köteles a PIU működését biztosítani a Projekt teljes
megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő
Szervezet jogosult meggyőződni. A Projekt teljes megvalósítása a pályázat során vállalt fenntartási
időszakot is magába foglalja, a projekt teljes megvalósítása, illetve zárása a projekt záró jegyzőkönyv
kiadásával fejeződik be.
A fenntartási időszakban a Kedvezményezettet terhelő feladatokat az alábbiakban foglaljuk össze
(Feladatok):
•
rendszeres éves fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása a Közreműködő
Szervezetnek a fenntartási időszakban,
•
az egyes létesítmények, építmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az előírt
időn belüli utóvizsgálati eljárások lefolytatása,
•
megfigyelési időszak igazoló jelentésének (szennyvíztisztító telep) elkészítése, jóváhagyása,
•
a feltárt, illetve az üzemeltető által bejelentett hibák ellenőrzése, dokumentálása,
nyilvántartásba vétele,
•
a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányok kijavíttatása a válla lkozóval,
• a garanciális időszak alatt a garanciális nyilvántartások vezetése, frissítése, ellenőrzése,
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•
•

garanciális viták rendezése, egyeztetések lebonyolítása a vállalkozókkal,
javaslat a szerződés szerint felszabadítandó biztosítékok feloldásának engedélyezésére,

•

a visszatartott összegek egyenlegének igazolása,

•
•
•
•

a teljesítési igazolás elkészítése és kiadása,
a még érvényben lévő, szerződés szerinti biztosítékok feloldásának engedélyezése,
a záró kifizetési igazolások és teljesítési igazolások kiadása.
garanciális időszakban felmerülő igények, jogviták rendezése, szükség esetén bírósági
eljárásokban történő közreműködés és jogi támogatás nyújtása,
bizonyítási dokumentációkkal kapcsolatos eljárások kezdeményezése és lebonyolítása
(igénybejelentések, bírósági végzések, stb),
jogi eljárások szervezése és lebonyolítása,
ellenőrzéseken történő személyes részvétellel az ellenőrzés eredményességének elősegítése,
tájékoztatások megadása, a szükséges dokumentumok bemutatása,
szabálytalanságok kivizsgálásában történő részvétel, az eljárásokban a kedvezményezett jogi
támogatása

•
•
•
•

A Projekt lezárása: 2021. június 06.

A PIU tevékenységei vonatkozásában a folytonosság biztosítása szükséges. A PIU szervezeti felépítés
és személyi összetétel garantálja a projekt sikeres lezárását, hiszen a megvalósítási időszak feladatait
is a PIU jelenlegi tagjai végezték el, ezért részletesen ismerik a program megvalósításának minden
elemét és körülményét, szerződéses hátterét és a kapcsolódó dokumentációk teljes tartalmát. A PIU
tevékenységében a folytonosság fenntartása különösen fontos szerepet kap a Projekt várható
ellenőrzéseinek eredményes lebonyolítása során.
A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás
felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság,
egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.
Ilyen szervezetek különösen:
•
Közreműködő Szervezet,
• Támogató,
•
Miniszterelnökség központi koordinációs szerve
•
a Fejezetek ellenőrzési szervei,
•
Igazoló Hatóság,
• A Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv,
•
Kincstár,
•
Állami Számvevőszék,
•
az Európai Bizottság illetékes szervei és az Európai Számvevőszék.
A Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések
alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen és a szükséges dokumentumok rendelkezésre
bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való
hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített
jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.
Figyelemmel arra, hogy a projekt befejezése az erről szóló jóváhagyó levélben rögzített 2016.06.07.
napján valósult meg, ezért vélelmezhető, hogy a nagyprojekt megvalósulásának ellenőrzésére a
következő időszakban kerül sor. Az EUTAF által lebonyolított ellenőrzések a projekt megvalósítás
időszakának egy részét ölelték fel, nagy valószínűséggel rövidesen sor kerül az utolsó időszak
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ellenőrzésére

is. Kiemeljük, hogy nagyprojektek esetében minden esetben megtörténik az EU
Bizottság illetékes szervei által végzett ellenőrzés, amelyre a fenntartási időszakban feltétlenül
számítani kell.
A fentiekben leírtak alapján a PIU fenntartása - személyi összetételének módosítása nélkül - továbbra
is indokolt. A PIU tevékenységének és személyi összetételének folyamatos, évenkénti felülvizsgálata
szükséges. Javasoljuk, hogy ennek felülvizsgálatát T. Közgyűlés Polgármester hatáskörébe utalja. A
következő felülvizsgálat legkésőbbi időpontja 2019. év január.
Kérjük a T. Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetben foglaltak szerint
döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 13.
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Dr. Kovács Ferenc
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l .sz. Melléklet a VFEJL/20-28/2018.sz.

előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZEL VEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA
Projekt Menedzsment Egység
4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Város Polgármestere részére
a Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkájáról
Projekt megnevezése és azonosító száma:
Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programja
KEOP 1.2.0./2F-2008-0005

Összeállította:

;1.
t

Dr Pod olcs Roland
PIU vJzető
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BESZÁMOLÓ
a Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkájáról

Előzmények:

A Projekt Záró Elszámolási Csomag jóváhagyásáról 2016. június 23. napján kiadott levélben
(KHVF/3434-10/2016-NFM K-2016KEOP-l.2.0/2F-0144398/308) az IH megjelölte a
fenntartási időszak kezdetét, az első Projekt Fenntartási Jelentés (PFT) benyújtásának
határidejét, valamint a fenntartási időszak végét, amely egyben a projekt zárás időpontját
határozza meg.
Ezek az
•
•
•
•

időpontok

az alábbiak:

Fenntartási időszak kezdete: 2016.06.07.
Fenntartási időszak vége: 2021.06.07.
Évente PFJ benyújtása, első jelentés benyújtásának határideje: 2017.06.21.
Projekt zárása: 2021.06.07.

A Projekt zárására 2021.06.07. napját követően kerül sor, addig teljesíteni kell a fenntartási
időszakban esedékes szerződéses kötelezettségeinket, an1elyről külön fejezetben nyújtunk
tájékoztatást.
A Mérnök megbízási szerződésének megfelelően a műszaki átadás-átvételek időpontjától
megkezdte a garanciális hibák kezelésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítését.

A Projekt Menedzsment Egység 2018. évben végzett munkája
A Projekt Menedzsment Egység (továbbiakban: PIU) 2018. évben végzett munkája az alábbi
feladatokhoz kötődött:
1. A Támogatási szerződéshez kapcsolódó feladatok.
2. Garanciális időszakban bejelentett hibák kezelése, javítások elvégeztetése és
ellenőrzése, garanciális kötelezettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.
3. Létesítmények állapotának
figyelemmel
kísérése,
utóvizsgálati
eljárások
lebonyolítása, megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások
kiadása.
1. A Támogatási

szerződéshez

kapcsolódó feladatok:

A Támogatási Szerződés értelmében elkészítettük a 2. Projekt Fenntartási Jelentést
(továbbiakban: PFJ), amelyet 2018.06.19. napján került benyújtásra. A jelentést az IH

elfogadta.
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A jelentés az alábbi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

előre

megadott témakörökre terjedt ki :

Jelentés azonosító adatai, nyilatkozat.
Indikátorok.
Esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása.
Környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása.
Arányosított bevételek.
Jelentést alátámasztó dokumentumok.

A következő PFJ benyújtásának határideje: 2019.06.21.
2. Garanciális hibák kezelése, javítások elvégeztetése
kötelezettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.
A garanciális időszak az elkészült Létesítmények
időtartamban áll fenn.

és

ellenőrzése,

átadás-átvételétől

garanciális

számított 5 év

A Mérnök megbízási szerződése alapján gondoskodik az Üzemeltető által bejelentett hibák
nyilvántartásáról , kivizsgálásáról és kijavíttatásáról, a műszaki felügyeletről.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2015.03.09.-2018.11.12.
kezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat:
Szerződés

időszakban

bejelentett hibák

Bejelentett
hibák

Nem
garanciális

Vitatott

Garanciális
hiba

Garanciában
kijavított

Javítás
folyamatban

(db)

(db)

(db)

(db)

(db)

(db)

S LOT 1
58
2
0
56
S LOT2
3
1
0
2
LOT 1
45
2
2
41
LOT2
34
2
32
0
LOT3
6
0
0
6
LOT4
17
17
0
0
LOT 5
1
1
0
0
LOT6
0
0
0
0
Összesen
164
7
2
155
'
Egy esettben az ingatlan tula1donosa elzárko:::ott a bekötes
1avításátol
„Egy esetben az Üzemeltető nem kérte a javítást, maga javította

.

56„
2
41
31 •
6
17
1
0

155

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Garanciális viták rendezése
A 2017. év folyamán felmerült garanciái is viták a Megrendelő érdekének
rendeződtek, minden vitatott garanciális hiba kijavítása megtörtént.

megfelelően

A beszámolási időszakban , 2018. évben a LOT 1 szerződés keretében az Üzeme l tető által
bejelentett hibákkal kapcsolatosan a 6. (Arany J. úti átemelő) és 37. (Bujtos utcai átemelő)
számú hiba esetén az érintett kivitelező (KEVIZ 21. Kft) beszállítója vitatja garanciális
kötelezettségét, így a javításoknak nem tettek eleget. A vitatott hibák az átemelőkben
meghibásodott szivattyúkkal kapcsolatosak. A vita rendezése érdekében a PIU egyeztető
megbeszélésre hívta a Vállalkozó képviselőit.

e
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A megbeszélés eredményeként a Vállalkozó független műszaki szakértőt bízott meg a tárgyi
szivattyúk meghibásodásának és azok okainak kivizsgálására és megállapítására. A
vizsgálatot Dobránszky János tudományos tanácsadó, igazságügyi szakértő végzi az MTABME Kompozittechnológia Kutatócsoport munkatársaként. A vizsgálatokat a szakértő
megkezdte, a vizsgálat várható befejezési időpontjáról egyelőre nincs ismeretünk.

Garanciális hibák kiiavílásával kapcsolatos intézkedések
A Mérnök szerződéses kötelezettségének keretében gondoskodik az Üzemeltető által
bejelentett hibák kivizsgálásáról, garanciális hibák kijavíttatásáról.
A Mérnök a hibák bejelentéséről, kijavításukról dokumentumokkal alátámasztott
nyilvántartást vezet, amelyet havonta aktualizált tartalommal megküld a PIU részére.
A PIU az előre ütemezetten megtartott üléseken beszámoltatja a Mérnököt a bejelentett hibák
kijavításának aktuális státuszáról, szükség esetén döntéseket hoz a szükséges intézkedések
megtételére.
A beszámolási időszakban több esetben előfordult, hogy a hiba kijavításában a vállalkozók
késedelembe estek. Ezekben az esetekben a PIU felszólította a Mérnököt, hogy írásban
szólítsa fel a vállalkozókat a hibák kijavítására. A felszólításoknak a vállalkozók eleget tettek.
A késedelmes hibajavításokkal kapcsolatos intézkedéseket a PIU ülésekről készített
jegyzőkönyvek tételesen tartalmazzák.
3. A Létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, utóvizsgálati eljárások lebonyolítása,
megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások kiadása.
A II. sz. Szennyvíztisztító telep állapotának figyelemmel kíséréséhez kapcsolódóan a Mérnök
2017 .12.04. napjára utóvizsgálati szemlét hívott össze.
Az utóvizsgálatról emlékeztető készült, amelyben tételesen felsorolásra kerültek a korábban
bejelentett, de még javítási folyamatban lévő garanciális hibák, valamint az időközben észlelt
és bejelentett garanciális meghibásodások is. A Kivitelező képviselője a bejelentett hibákkal
kapcsolatos garanciális kötelezettségét elismerte, az emlékeztetőben rögzítésre kerültek az
egyes hibák kijavításának határideje is, figyelemmel az időjárás feltételeire.
A 2018. év folyamán a hibák kijavítása maradéktalanul megtörtént.

A PJU munkarendje, alátámaszló dokumenlumok
A PIU rendszeresen, előre ütemezetten ülést tart, amelynek napirendjén az aktuális feladatok
szerepelnek. Az üléseken a PIU tagjain kívül rendszeres részt vesz a Mérnök és az Üzemeltető
képviselője, valamint az adott napirend megtárgyalásához szükséges meghívottak.
A PIU a beszámolási időszakbab jelen beszámoló benyújtásáig formálisan 5 alkalommal
ülésezett. Ezen ülésekről jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvet a készítője, valamint két
hitelesítő személy kézjegyével látta el.
/J
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A PIU tevékenységét az alábbi dokumentumok támasztják alá:
Támogatási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok:
•
•

2. sz. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) benyújtása (2018.06.19.)
A PFJ elfogadása (20 18.06.2 1.) Iktatószám: K 2018-KEOP-l.2.0/2F 0170664/308

Garanciális hibák kezelésével kapcsolatos dokumentumok
•

•

•

•
•

Üzemeltető hibabejelentő levelei (eredeti példány a mérnök dokumentumai között
kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák bejelentéséról vezetett
nyilvántartás tételesen rögzíti)
Mérnök intézkedése a Vállalkozó felé a hiba kijavítására (eredeti példány a mérnök
dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák
bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
Vállalkozók észrevételei a garanciális hibabejelentéssel kapcsolatosan (eredeti példány
a mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciáli s hibák
bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
A létesítmények éves felülvizsgálati és utóvizsgálati jegyzőkönyvei (eredeti példány a
Mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre)
Garanciális hibák bejelentéséről vezetett, havonta aktualizált nyilvántartás
(elektronikus formában készül)

PIU ülésekjegyzőkönyvei
•
•
•
•
•

PIU
PIU
PIU
PIU
PIU

ülés jegyzőkönyve
ülés jegyzőkönyve
ülés jegyzőkönyve
ülés jegyzőkönyve
ülés jegyzőkönyve

2018.03 .12.
2018.05.14.
2018.06.18.
2018.08.16.
2018.11.12.

Nyíregyháza, 20 18. december 8.

Dr.

1

Podlq~Js Roland
PIUlve~ető

11
2.sz. Melléklet a VFEJL/20-28/2018.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ / 2018. (Xll .20.)

sz.

határozata
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységéről

A Közgyűlés

1. a Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja;
2. a Projekt Menedzselő Egység további fenntartásával - személyi összetételének
módosítása nélkül - egyetért;
a Projekt Menedzselő Egység tevékenységének és személyi
Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgálatával egyetért.

3.

Határidő:

2020. január 31-ig

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1. a Közgyűlés tagjai
2. a jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Projekt Menedzselő Egység tagjai

e~)
/

Ny

R~GYHAlA

összetételének

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311 -041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310 647
E·MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : PKAB/74/2018
Ügyintéző: Bozán Zsolt

ELŐTE RJ ESZT ÉS
- a Közgyűléshez -

Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak
rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program
elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

·-~~W.. f----1
az előterjesztés szakmai elő kész íté séért
felelős

kijelölt közreműködő munkatárs

I
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
e lőkészítéséért felelős

referatúra vezető
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándo rG
címzetes főjegyző
I

....................................
'

Dr. Berényi Judit
Jogász
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MA"· VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

<,j

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311·041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
Az 1410/2017. {Vl.28.) Korm . határozat alapján a Kormány, a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális
fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról döntött. A Kormány az 1680/2017. (IX. 21.)
Korm . határozata alapján, az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi
önkormányzatok támogatása i fejezetben

történő

előirányzat-átcsoportosításról

döntött, amely 2.

bekezdésének a) pontja szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1000 millió forint
támogatásban részesül.
A

pályázat

célja,

közlekedésfejlesztési

hogy

olyan,

intézkedések

a

fenntartható
valósuljanak

közlekedés
meg,

melyek

feltételeit

megteremtő

hozzájárulnak

az

és

erősítő

éghajlatváltozás

mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint
az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és
közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:
Stadion utca - Kótaji út- Hímes utca -Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése:
A Stadion utca

felől jelentős

balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaji út is

jelentős

forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A
tervezéssel érintett szakaszon gyalog-kerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak,
ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű védelembehelyezések,
kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átvezetések,
zöldfelületet rendezés, valamint az átalakuló csomópontok térvilágítása .
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont tekintetében az építtetői
feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki
2018. május 5. napján. A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre kerülő támogatási
szerződés

aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes
kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett:
A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési
szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park
koncepciójához illeszkedő közlekedési ill. ahhoz kapcsolódó létesítmények Uárda útburkolathoz történő
hozzáigazítása, útszegély-átépítések, útburkolat felújítás, kerékpárúti kapcsolatok és parkoló sávok, valamint
szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények) kerültek megtervezésre . A gyalogos átvezetési
pontoknál térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig az akadálymentesített és homogén burkolatfelület
biztosítása, közműkiváltási igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében aszfalt
burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasználatúak és

N \

RE:.GYHHZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHAZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIRí.GYHAZA.HU

állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat
tervezésére került sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő
u.) történő csatlakozásainál a

meglévő

forgalmi rendet tartottuk meg.

A park és környezetének egységes megjelenítése érde kében, az út és járda között meglévő közút és járda
megvilágítását biztosító térvilágítás felülvizsgálandó, és az oszlopok parkban alkalmazottakhoz igazodó
típusúra áttervezendő.
A

fent

nevezett,

megvalósítani

tervezett

fejlesztések

kapcsán

az

engedélyes

szintű

műszaki

tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak.
A pályázati dokumentáció 2018. december hónapjában benyújtásra kerül.
A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:

557.154.854 Ft

Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:

442.845.146 Ft

Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási, kivitelezési és műsza ki
ellenőrzési

díjakat.

1.000.000.000 Ft
1.000.000.000 Ft
0 Ft

A projekt tervezett összköltsége:
Az

igénylendő

támogatás összege:

Saját erő :

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Tisztelettel:
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Hagymási Gyula

szakma i előkészítésért felelős
kij elölt

közreműködő

Pályázato k és Projektmened zsment
Referatúravezető

munkatárs
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 .
TELEFON: +36 42 524-547; FAX:+ 36 42 310-647
E-MAII • VJ\ROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311·041
E·MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a PKAB/74/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „ .. ./2018.

(XII. 20.) számú

határozata
Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak
rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program
elfogadásáról

A

Közgyűl és

az Infrastrukturá lis Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak,
járdáinak rekonstrukciója" című projekt 1.000.000.000 Ft tervezett összköltségvetésű, saját erőt nem
igénylő pályázati program tartalmával és megvalósításával

e g y e t é r t.
.:...
Fe=l=e..:.ó.:l='s;.:..:__ Pató lstván,az előterjesztés szakmai e lőkészítéséért felelős kijelölt közreműködő
munkatárs, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő :

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. december 20.

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4~01 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTl-t TÉ~ 1. PI".: 83.
TELEFON: +36 4l 5l4 <,l4'•16
FAX: +36 42 311 04•
EMAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: PKAB/ 125/ 2018 .
Ügyintéző: dr. Erdélyi- Mester Enikő
dr. Kovács Ádám

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
47 /2018. (111. 29.) számú határozat módosításáról

0

dr. Kovács Ferenc
polgármester l

\)A„1 ,.,\~
Loványi Ágnes
helyettes

Kabinetvezető

Az

előterjesztés

törvényességi ellenőrzését
személy aláírása:

végző

~I
dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

~/

t, cr(/, frl (

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR'· PF.: 83
TELEFON: +36 42 524-524 116
FAX: +36 42 311 041
E. MAIL: KOZBESZE.RZE.S.KABINET@"JVIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. evi CXLIII. törvény
(továbbiakban : Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő, a Kbt. 42 . § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési év elején, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban : közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a Közgyűlés a 47/2018. {Ill. 29.) számú
határozatával fogadta el. A közbeszerzési terv elkészítése előtt írásban kértük a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeit, hogy nyilatkozzanak az egyes beszerzési igényeikről. Felhívtuk a figyelmüket, hogy
nyilatkozatukban valamennyi, a közbeszerzési törvény hatá lya alá tartozó beszerzést szíveskedjenek
szerepeltetni.
A Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vo natkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa elóre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb vá ltozás merült
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Jelen előterjesztés a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának az elfogadására irányul,
tekintettel arra, hogy 2018. március 31. napját követően indultak olyan eljárások, amelyekről a terv
készítése során még nem volt tudomásunk vagy a terv elkészíté sét követően módosult formában indultak
el.
A módosított közbeszerzési tervben azon eljárások, amelyek nem kerültek lefolytatásra törlésre kerültek.
A módosított közbeszerzési terv 31. és 33-35. pontjában feltüntetett eljárások vonatkozásában a beszerzési
igény év közben merült fel, ezért nem szerepeltek a 2018. évi közbeszerzési tervben.
A módosított közbeszerzési tervben szereplő valamennyi eljárás vonatkozásában az eljárások tényleges
lefolytatásának megfelelően aktualizálásra kerültek az eljárások megindításának időpontjai.
Az

előterjesztéshez

mellékeljük a módosított közbeszerzési tervet.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018 . évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyn i, és szíveskedjen a mellékelt
határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2018. december 12.

I

t

dr. Kovacs Ferenc
polgármester
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 l\JYIREGVHAZA, KOSSUTH TER 1. PI=.: 83.
TELEFON: •36 42 524 524/116
FAX: +36 42 ~11 04•
E MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGVHAZA.HU

Melléklet a PKAB/125/2018. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

(....../2018. XII . 20.} számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
47/2018. {Ill. 29.) számú határozat módosításáról

A

Közgyűlés

1. Az

előterjesztést

megtárgyalta és a határozatot elfogadja.

2. Jelen határozat melléklete a 47 /2018. {Ill. 29.) számú határozat melléklete helyébe lép.

Nyíregyháza, 2018. december 20.

A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉH 1. PF.: 83.
TELEFON; +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041

POLGÁRMESTERE
Melléklet a .„ ......... „ . ./2018. (Xll.20.) számú határozathoz

E-MAIL: KOZBE.SZERZES.KABINE. T@NYIRE.GYHAZA.HU

n

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

\.)

2018. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindftásának
tervezett időpontja

Szerződés

teljesftésének
várható időpontja

1.

TOP-6 .9.1-16-NY1-2017-00001
azonosítószámú, "Közösen a kiútért"
című projekt keretében Bűnmegelőzés
és közbiztonság erősítésével
kapcsolatos képzési , szemléletformálási
programok és helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek
elkészítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt.117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. december

2.

Nyíregyháza, Hősök tere 3. sz. alatti
épület tetöhéjazatának cseréje a
szerkezet megerősítésével

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2018. december

2019. augusztus

3.

Nyíregyháza-Borbánya bezárt
hulladéklerakó területén környezeti
kármentesítési szolgáltatások ellátása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2021. január

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2028. július

~yíregyháza

4.

Megyei Jogú Város
Onkormányzata közétkeztetési
feladatainak ellátása

:1

5.

„TOP-6.1 .5-15-NY1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein" c.
projekthez tartozó kivitelezési és egyéb
munkák 3 részben

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2019. június

6.

„TOP-6 .1.5-15-NY1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein" c.
projekt keretében a Szélsőbokori
utcához kapcsolódó kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. Harmadik
negyedév

2018. december

7.

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyházán c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. szeptember

8.

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Városi
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyházán c. projekt
keretében kivitelezési munkák- Nyulastói
csatorna rekonstrukciója 1. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. szeptember

2018. december

9.

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
"Kerékpáros létesítmény kivitelezése
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u.
és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon"

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós elj árásrend

Nyílt eljárás

2018. március

20 19. február

10.

TOP-6.2. 1-16-NY1 -2017-00001
Bölcsődefejl~sztés Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Onkormányzatánál c. projekt
keretében kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 11 5. § Nyílt
eljárás

2018. április

2018. november

'i

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása
részvételi szakasz
nélkül

2018. július

2019. ápril is

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018 szeptember

2018. december

13.

TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00001
lndiaház és ~adárröpde létesítése a
Nyíregyházi Allatpark területén c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2019. január

14.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
Önkormányzati épületek energetikai
körszerűsíté~e Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Onkormányzatánál IV. ütem
c. projekt keretében kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2019. június

15.

TOP-6.7. 1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás - 1. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. június

16.

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás- II. ütem

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. június

17.

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális
városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein c. projekt keretében
kivitelezési munkák végzése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2019. május

11 .

TOP 6.4.1-16-NY1-2017-00002
Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem c. projekt
keretében tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

12

TOP 6.4 1-16-NY1-2017-00001
Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán c. projekt keretében
kerékpáros létesítmények kivitelezése

3
18.

TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Családbarát, munkába állást segítő
intézmények fejleszt~se Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Onkormányzatánál
c. projekt keretében eszközbeszerzés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. február

19.

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001
Nyíregyházi foglalkoztatási Paktum c.
projekt keretében szakértői szolgáltatás befektetés ösztönzés és helyi
termékfejlesztés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2021 . szeptember

20.

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 MTMI
Élményközpont c. projekt keretében
kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt.117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. április

2018. december

21 .

Jégkorszak interaktív állatbemutató
~ttrakció megvalósítása a Nyíregyházi
Allatparkban c. projekt keretében
tervezési szolgáltatás

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Tervpályázat nyílt
eljárás

2018. április

2019. június

22.

TOP 6.3.1 Barnamezős területek
rehabiltációja Tiszavasvári úti laktanyák
tekintetében c. projekt keretében
kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. október

2019. szeptember

23

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán c. projekt keretében a
BuJtosi városliget teljes rehabilitációja

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. július

2019. április

24.

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán c. projekt keretében a
Pazonyi tér, Arany János utca
parkrekonstrukciója

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. július

2019. februá r

~4

25.

TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyházán e. projekt keretében
Bocskai utca 16. szám alatt szolgáltató
épület kialakítása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2019. augusztus

26.

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001
azonosítószámú , Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése és fejlesztése II. ütem című
projekthez kapcsolódó kivitelezési
munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2019. szeptember

27.

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése e.
projekt keretében kivitelezési munkák a
Kiserdők területén

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. június

2018. október

28.

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a „ Kiserdők"
területének funkcionális bővítése e.
projekt keretében a Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához
kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és
színpadtechnika) szállítása és helyszíni
telepítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. április

2018. július

29.

Területi Infrastrukturális Fejlesztések Lakóutcák fejlesztése, útfelújítás,
járdafelújítás, kerékpáros létesítmények
kivitelezése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. augusztus

30.

TOP 6.1.4-15-NY1-2016-00001 A Benes
Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megőrzése érdekében e.
projekt keretében eszközbeszerzés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. június

~·

,...
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31 .

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési
munkái

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

32.

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciójához kapcsolódó
színpadtechnikai eszközök szállítása és
helyszíni telepítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. október

2018. december

33.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében közösségfejlesztést célzó, az
érintett lakosság bevonását,
beilleszkedését, társadalmi integrációját
segítő programok, akciók és a tervezett
fejlesztések elfogadtatását
segítő .valamint mediációs és
antidiszkriminációs programok

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2021 . december

34.

TOP-6.9.1-16-NY1 -2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében életvezetés és
háztartásgazdálkodás, valamint
családtervezés és gyermeknevelés

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. november

2021 . december

35.

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
„Közösen a kiútért" című projekt
keretében ösztöndíj és önkéntes
programok, képzések, munkaeröpiaci
szolgáltatások megvalósítása

elájrást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. december

2020. december

36.

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi
Bessenyei tér és Benczúr tér Green City
elvekkel összhangban lévő
építésére/kivitelezésére

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2018. január

2018. szeptember

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2018. november

2020. január

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX; +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : GAZD/160-3/2018.

ELŐTERJ ESZTÉS
- a Közgyű l éshez az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előte rjesztés törvényességi
e llenőrzését végző személy aláírása :

Dr. Szemán Sándo ~
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
ka binet vezetője

jegyzői

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a értelmében
a települési önkormányzat az általa fenntartott

bölcsődében

és óvodában, továbbá a közigazgatási

területén a tankerületi központ valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

által

fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési
napokon, valamint az iskolai tanítási napokon biztosítja az étkezést, és ezért az intézményi térítési
díjat az önkormányzat állapítja meg.

Az intézményekben kiszolgált étkeztetés nyersanyagnormáit, térítési díjait a Közgyűlés a 2017.
november 30-i ülésén vizsgálta felül és a 266/2017. (Xl.30.) számú határozatával 2018. január 1-i
hatállyal módosította.
Az Önkormányzat közétkeztetési feladatait ellátó cég részéról javaslat érkezett a jelenlegi
Közgyűlés

által jóváhagyott - élelmezési nyersanyagnorma emelésére vonatkozóan.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/ 2014. (IV.30.) EM M 1
rendelet

előírásainak

2015. január

01-től

történt

kötelező

bevezetése kapcsán a jelenlegi

nyersanyagnormákra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:
- Bölcsődében, szociális étkeztetésnél 6 %, - ez utóbbi esetében - az intézmény javaslatát figyelembe
véve az étkezési formák %-os megbontása szerint, óvodában 4 %, általános iskola alsó tagozat 4 %,
felső

tagozat és középiskola esetében 5 %.

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján javasoljuk az általános iskolai étkeztetésben a
korcsoportos - alsó és felső tagozat - élelmezési norma kialakítását.
Az élelmezési nyersanyagnormára tett jelen javaslat az önkormányzat előzetes saját konyhákat
üzemeltető

intézmények számításainak, teherbíró képességének, az infláció és az érintett ellátottak,

(szülők) teherviselő képességének figyelembevéte lével került kialakításra ellátási formánként.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozattervezetbe n javasolt élelmezési nyersanyagnormák jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. december 13.

~

-~

Dr. Kovács Ferenc

.,,„
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Melléklet a GAZD/160-3/2018. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Közgyűlésének

.„/2018.(Xll.20.) számú
határozata
az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról

A Közgyűlés
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában 2019. január 01-től az alábbi élelmezési nyersanyagköltségeket állapítja meg:
Forintban!
Diétás norma

Alapnorma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Megnevezés

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Bölcsőde

(reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna)

370

100

470

444

120

564

- reggeli

92

25

117

110

30

140

- tízórai

37

10

47

44

12

56

- ebéd

185

235

222

60

282

56

50
15

71

68

18

86

796

215

1011

955

258

1213

159

43

202

191

52

243

- uzsonna
Szociális intézmények
-

Idősek

Szociális Otthona

- reggeli
- tízórai

61

17

78

73

20

93

- ebéd

334

90

424

401

108

509

- uzsonna

60

16

76

72

19

91

- vacsora

182

49

231

218

S9

277
1029

- Idősek Klubja

675

182

857

810

219

- reggeli

1S9

202
424

191
401

243

334

43
90

S2

- ebéd

108

S09

- uzsonna

182

49

231

218

S9

277

Oktatási intézmények
Óvoda (tízórai, ebéd,
uzsonna)

344

93

437

412

111

523

- tízórai

72

19

91

86

23

109

- ebéd

217

S9

276

260

70

330

- uzsonna

SS

1S

70

66

18

84
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Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

M egnevezés

Általános iskola 1.-4.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna}

421

114

535

506

137

643

- tízórai

76

21

97

91

25

116

- ebéd

274

74

348

330

89

419

- uzsonna

71

19

90

85

23

108

425

115

540

510

138

648

Általános iskola 5.-8.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna}
- t ízórai

77

21

98

92

25

117

- ebéd

277

75

352

333

90

423

- uzsonna

71

19

90

85

23

108

- általános iskola

277

75

352

333

90

423

- középiskola

301

81

382

361

97

458

Menza

Diákotthon, kollégium
- általános iskola (teljeskörű}

759

205

964

911

246

1157

- reggel i

149

40

189

178

48

226

- tízórai

76

21

97

91

25

116

- ebéd

274

74

348

330

89

419

- uzsonna

71

19

90

85

23

108

- vacsora

189

51

240

227

61

288

664

179

843

797

215

1012

- reggeli

158

43

189

51

240

- ebéd

301

81

201
382

361

97

458

- középiskolai, szakiskolai
tanulók (teljeskörű }

- vacsora

205

55

260

247

67

314

1000

270

1270

1199

324

1523

- reggeli

244

66

310

291

79

370

- ebéd

455

123

578

546

147

693

- vacsora

301

81

382

362

98

460

- sportkollégium

Nyíregyháza, 2018. december 20.
A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Valamennyi érintett költségvetési szerv vezetője
4. Elamen Zrt vezérigazgatója (1119 Budapest Fehérvári út 85.}
5. Hungast Vitai Kft. vezérigazgatója (1119 Budapest, Fehérvári út 85.}
6. MARTIN-I NVEST Kft ügyvezetője (4400 Nyíregyháza, Ipari út S.a}
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON; +36 4 2 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/171-1/2018

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

~/
J

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

r-

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

fi . '

i.J..

1

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Véleményező

bizottságok:
1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
3. Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban : Áht.) a helyi
önkormányzatok költségvetés készítési rendje mellett meghatározza az átmeneti
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat is. A rendelkezések továbbra is lehetővé teszik, hogy
az önkormányzatok az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothassanak, mely sza bályozott
keretek között biztosítja, hogy a tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat és
költségvetési szervei a bevételeket folyamatosan beszedjék és a kiadásaikat teljesítsék.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet
a polgármester 2019. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása
esetén a Kormányhivatal törvényességi felh ívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a
költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az
átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.
Fentiek értelmében a költségvetési rendelet elfogadásáig a folyamatos működtetés és a
likviditás érdekében az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben megfogalmazott
korlátozó intézkedések foganatosítása indokolt.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell.
Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell
teljesíteni. A kifizetéseknek ervenyes kötelezettségvállaláson kell alapulni, új
kötelezettségvállalásra a pályázatok esetében kerülhet sor a támogatási szerződésben vállalt
teljesítési határidők érdekében. Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1) bekezdése szerint más fizetési
kötelezettségnek minősülő, jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen
alapuló kötelezettségeket.
Az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezete 2018. évben a költségvetésben tervezésre
került, 2019. évben a költségvetésbe, mint előző évi maradvány épül be. A biztonságos
működést szolgáló, vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, felújítási
feladatokat soron kívül el kell végezni. Az intézmények pénzellátásánál a kiskincstári
szabályozás szerinti finanszírozást kell alkalmazni az átmeneti időszakban is. Amennyiben az
Önkormányzat likviditása lehetővé teszi gondoskodni kell a szabad pénzeszközök
hasznosításáról.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételeket és kiadásokat a 2019. évi
költségvetési rendelet megalkotásánál és végrehajtásánál figyelembe kell venni.
Kérem a Tisztelt
hagyja jóvá.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

vitassa meg, és a rendelet-tervezetet

Nyíregyháza, 2018. december 13.
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1. melléklet a GAZD/171-1/2018. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A rendeletalkotás szükségességének célja

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését várhatóan 2019. január 31-én fogadja
el. Annak érdekében, hogy az - 2019. január l-től a rendelet elfogadásáig tartó - átmeneti
időszakban a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkotni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
magasabb szintű jogszabályok előírása miatt szükséges, de nem kötelező, erre az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §. értelmében van lehetősége a
Közgyűlésnek.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
A rendelet megalkotásával biztosítható az
önkormányzati feladatellátás folyamatossága. A rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása nincs. A rendelet-tervezet nem tartozi k az egyeztetésre bocsátandó
tervezetek közé.

3 . A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételek jelen esetben nem
értelmezhetők, ugyanis az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a tárgyévi költségvetés

elfogadásáig a gazdálkodás főbb elveit, szabályait határozza meg.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem

mérhetők

S. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív
terhet.
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2. melléklet a GAZD/ 171-1/2018. számú előterjesztéshez

Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

.. ./„„. {„ .. „}
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű lése az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § {1} - {3} bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § {1} bekezdés
1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között
2019. január 01-jétő l a költségvetési rende let elfogadásáig az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e rendelet 2-3. §-ban fogla ltak
szerint járjon el.

2 .§ (1} Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és
az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a 2018. évre eredetileg
meghatározott támogatás, illetve szolgáltatási ellenérték legfeljebb 1/12-ét lehet
folyósítani havonta.

{2} Bázisként a 2018. évi eredeti előirányzatot, a létszám vonatkozásában a 2018. december
31-éig engedélyezett létszámot kell alapul venni.
{3} Az önkormányzati fenntartású intézményeket az át meneti időszakban is kiskincstári
rendszerben finanszírozza. A béren kívüli juttatásoknál a 2018. évre jóváhagyott cafetéria
összegének időarányos fizetését engedélyezi, valamint biztosítja a munkába járás
költségeinek jogszabály szerinti megtérítését.
(4) A civil szervezetek részére - a hatályos ellátási szerződések alapján - a 2018. évre
eredetileg meghatározott támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta.
{S} A 2019. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamat ban lévő beruházások, felújítások,
mint áthúzódó kötelezettségek {ki nem egyenlített számlák} fizethetők ki. Új feladatra - a
(6) bekezdés kivételével - az üzemelést közvetlenül veszélyeztető, meghibásodás
kijavítására irányuló munkálatok miatt történhetnek kötelezettségvállalások és
kifizetések.
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(6) A projektek időbeli ütem szerinti végrehajtása érdekében a pályázati úton elnyert
források igénybevételére kötelezettség vállalható.
(7) Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1) bekezdése szerint más fizetési kötelezettségnek minősülő,
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve
véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

3.§ (1) Átmeneti forráshiány esetén a jóváhagyott hitelkeret erejéig a folyószámlahitel igénybe
vehető.

(2} Többlet esetén az átmenetileg felszabaduló pénzeszköz betétbe helyezhető, illetve
Állampapír vásárlására felhasználható.

4. § (1} A Közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok működését a költségvetés végleges
jóváhagyásáig legfeljebb 150.000 - 150.000 Ft-tal támogatja.
(2} A 2019. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell építeni.
S. §

Ez a rendelet 2019. január hó 01-én lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.
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INDOKOLÁS

a Nyíregyháza Megy ei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásához

1.§.-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését várhatóan 2019. január 31-én fogadja el.
Annak érdekében, hogy 2019. január l-től a rendelet elfogadásáig tartó időszakban a
gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkotni.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások
teljesítésére.

2 - 4 §.-hoz
Az átmeneti időszak alatt alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

5.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályát vesztésének napját határozza meg.
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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának átmeneti
szabályozásáról szóló rendlelet megalkotásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400
Az államháztartásról szóló 2011. évt CXCV. torvény (továbbiakban: Aht.) 24.§.-a határozza meg a
helyi önkormányzatok költségvetés készítési rendjét. Az Áht. 25.§.-a meghatározza az átmeneti
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat is. A rendelkezések továbbra 1s lehetővé teszik, hogy az
önkormányzatok az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothassanak, mel> szabályozott keretek
között biztosítja, hogy a tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat és költségvetési
szetTet a bevételeket folyamatosan beszedjék, és a kiadásaikat teljesítsék.
Az „\ht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester 2019. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a
Kormányhivatal tön ényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési
rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti
gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését várhatóan 2019. február 7-én fogadja el.
Annak érdekében, hogy az 2019. 1anuár l -től a rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszakban
a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkotni. \z átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása magasabb szintű
jogszabályok előírása miatt szükséges, de nem kötelező. Erre az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tön·ény (-\bt.) 25. §. értelmében van lehetősége a Közgyűlésnek.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának átmeneti
szabályozásáról szóló rendelet tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
25.§. előírásainak megfelelően készült. Rendelkezik a folyamatos működtetés és
likviditás szabályairól. Biztosítja az önkormányzat és intézményei biztonságos
működését a 2019. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban.
'Jyírr:gyháza, 2018. december 14.

~
Piroska Sándomé

Varga János
kamarai tag kd11JwiZfgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

Cgyvezetó ~~azgató
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez értünk. De itt

szeretném megragadni az alkalmat, hogy a közgyűlés munkáját a médián keresztül figyelemmel kisérő
és jelenlevő minden városlakónak megköszönjem a figyelmet és Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és egészségben, sikerekben, boldogságban gazdag újévet kívánjak. A képviselő Hölgyeknek, Uraknak
pedig azt tudom mondani, hogy egy nagyon rövid 4 perces technikai szünet után zárt ülés keretében
folytatjuk munkánkat.

(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)
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