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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

a./ tárgysorozatai:
b./ határozatai: 20-31/2019.
e./ rendeletei: 7-8/2019.

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a két

közgyűlés

között történt

eseményekről

(szóban)

2./ Előterjesztés a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyára
Előterjesztés

3. /

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási

szerződés

módosítására
4./

Előterjesztés Nyíregyháza területén
tulajdonba adására

lévő

állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati

S./ Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
6./

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés

7./

népkonyha

szolgáltatásra

vonatkozó

hozzájárulással

kapcsolatos

döntés

meghozatalára
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza
Déli Óvoda alapító okiratainak módosítására
9./

Előterjesztés

a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolására

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

11./

Előterjesztés

a hulladékgazdálkodási
önkormányzati rendelet módosítására

közszolgáltatás

ellátásáról

szóló

8/2014.(111.21.)
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12./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 a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás
Vasútterület által határolt tömb)
13./ Előterjesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi "Kerékpárral 7
határon át" című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati
program elfogadásáról
14./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Nyíregyháza, 2019. február 28 .

t.

3

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 28-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, Bakó József

István, Halkóné dr. Rudolf Éva, Jeszenszki András, Lengyel Máté, Lövei Csaba, Nagy László, Mussó
László, dr. Rákóczi Ildikó, Póka Imre, Szilvási István, dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Tóth Imre, Vassné
Harman Gyöngyi képviselők.
Hiányoztak: Bajnay Kornél, dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Hunyadi János (távolmaradásukat

bejelentették)

Meghívottként részt vettek: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatalvezető, Dr. Polgári András
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója, 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, Karóczkai Andrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra
helyettes-vezetője, dr. Juhász Szabolcs jogtanácsos, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója, lgnéczi Csabáné NYÍRW Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Gajdos László Nyíregyházi
Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szalai István NYÍRVV műszaki igazgatója, dr. Podlovics Roland
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalat ügyvezető igazgatója, Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Sitku Ernő Nyíregyház Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház
ügyvezetője, Petró Árpád Térségi-Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Furkóné Szabó
Mariann Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy Attila Nyírinfo Kft. koordinátora, Zagyva Gyula Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Béres József volt önkormányzati képviselő, Auxi Katalin
jegyzőkönyvvezető, Fignár László Nyírinfo Kft. munkatársa, Szoboszlai Tibor Nyíregyházi Televízió,
Szarka Lajos Nyíregyházi Napló, Ladányi Tóth Lajos a Kelet-Magyarország munkatársai.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim szeretettel és tisztelettel köszöntöm a
közgyűlésünk mai ülésén megjelent képviselőket, előadókat, szakértőket, meghívott vendégeket és
mindenkit, aki a médián keresztül figyelemmel kiséri munkánkat. Kérem, hogy mindenki foglaljon
helyet vannak még, akik állnak. A képviselő hölgyeket, urakat pedig arra kérem, hogy aktiválják
szavazógépeiket a határozatképesség megállapítására. Megállapítom, hogy a közgyűlésünk
határozatképes 22 tagjából 17 tag van jelen. Mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint
teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata? Nem látok jelzést akkor kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon mai ülésünk napirendjének elfogadásáról az írásban megküldöttek
szerint.
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.
A Közgyűlés 17 szavazattal egyhangúlag elfogadta a mai ülésünk napirendjét az írásban megküldöttek
szerint.
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Ennek

megfelelően első

napirendi pontunk a szokásos.

1./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem az

erről

készített kisfilm indítását.

Összefoglaló kisfilm:
Február 7-én ünnepélyes keretek között adták át az 11 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A SZABOLCSSZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATALNÁL" című projekt keretében megújult épületeket,
köztük a megyeháza 11 B11 épületét és az úgynevezett Zöld Irodaházat.
Február 8-án Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Czeller Béla a Magyar Jet-Ski Szövetség
elnöke, Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza, és Borsodi László Levelek polgármestere sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy a Nemzetközi Motoros Vízisport Szövetség a Magyar Jet-Ski Szövetség pályázatát
elfogadva Magyarországnak ítélte a 2019. évi 3 futamos Európa Bajnokság 2. futamának rendezési
jogát. Június 13-16. között Nyíregyháza és Levelek lesz a házigazdája a sporteseménynek.
Ugyanezen a napon rendezte meg a Sz-Sz-B megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége a Megyei
Sportgálát a Continental Arénában, ahol a legeredményesebb sportolókat Dr. Kovács Ferenc
polgármester is köszöntötte.
A Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális és Társadalomtudományi Intézete 2008-ban indította el azt a városi kutatássorozatot,
melynek célja a városlakók életminőségének folyamatos figyelemmel kísérése, a változások elemzése
és bemutatása. Február 11-én a sajtótájékoztatón ismertették hogyan változott a nyíregyháziak
életminősége az elmúlt 10 esztendőben. Az eredmények valamennyi vizsgált területen pozitív változást
mutatnak.
Február 16-án nagy sikerrel zajlott a Sóstói Múzeumfaluban a II. Nyírségi disznótoros fesztivál és
egyben a XVIII. Nemzetközi Böllérverseny. Miközben a résztvevők felelevenítették a falusi disznótor
hagyományait, a ZeneExpressz előadói, valamint helyi, és térségbeli táncegyüttesek növelték a
hangulatot. A verseny során pontozták a hurka, a kolbász, a toroskáposzta készítését, de a
csapatmunkát, a böllérek szakértelmét, a hús előkészítését is értékelte a gasztronómiai
szakemberekből álló zsűri. Délutánra az is kiderült kié volt a legjobb fogópálinka és forralt bor.
Február 18-án Nyíregyházán rendezték meg a VII. "Emlékmenet a Doni Hősökért" megemlékezés
sorozat záró rendezvényét. Az önkormányzat nevében Dr. Ulrich Attila alpolgármester vett részt a
rendezvényen.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hiszek Benned Sport Program keretében 1 millió forintos
támogatásban részesítette az óvodások és az általános iskola alsó tagozatosai számára biztosított
"Úszni jó!" programot. A támogatás lehetővé tette új sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését,
amelyeket Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtó nyilvánossága előtt adott át az Arany János iskolában
február 18-án. A program az önkormányzat finanszírozásában immár 2013 óta működik nagy
népszerűséggel, melynek köszönhetően több ezer nyíregyházi gyermek sajátíthatta el az úszás alapjait
ingyenesen.
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A Mustárház és a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda február 19-én immár harmadik alkalommal
hívott össze Városi Diákparlamentet. Idén 21 iskolából közel 100 diák jelentkezett az egész napos
ifjúságszakmai programra. A város fiataljai 6 szekcióban képviselhették diáktársaikat. A szekciók
ajánlásokat, javaslatokat fogalmaztak meg és adtak át a város vezetésének.
2018. februárjától járja Nyíregyháza útjait 41 darab sűrített földgázzal üzemelő, úgynevezett CNG
autóbusz. Jászai Menyhért alpolgármester, Podlovics Roland projektvezető és Ujj Zsuzsanna az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. munkatársa február 19-én sajtótájékoztatón ismertették az
egy éves üzemeltetési időszak tapasztalatait. Az új autóbuszokkal mind az utazóközönség, mind a
járművezetők rendkívül elégedettek.
Megvédte címét a Fatum Nyíregyháza, miután legyőzte a Swietelsky-Békéscsabát a K&H Magyar Kupa
A csapat tagjait ez alkalomból Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a
Magyar Röplabda Szövetség elnöke a sajtó nyilvánossága előtt köszöntötte február 19-én.

döntő mérkőzésén.

A Megyeházán rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
hagyományos ünnepségét a Magyar Ápolók Napja alkalmából. Az eseményen dr. Kovács Ferenc
polgármester is köszöntötte a kitüntetésben részesülőket.
A városi programsorozat részeként február 21-én „Emlékezés a kommunizmus áldozataira" címmel
programsorozattal várták az érdeklődőket a Krúdy Gyula Art Moziba.
Ugyanezen a napon nyílt meg a Gulág Emlékbizottság kiállítása a VMKK-ban, a Szovjetunióba elhurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások emlékére. Emlékező beszédet mondott Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselő.
Február 25-én három helyszínen zajlottak városi megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából. A városházán rendezték meg a középiskolásoknak meghirdetett ·irodalmi
pályázat ünnepélyes eredményhirdetését, majd Toma András, az utolsó volt magyar hadifogoly
emléktáblájánál hajtottak fejet az emlékezők. Délután megemlékezés és koszorúzás volt a Kommunista
Diktatúra Áldozatainak - az egykori MSZMP pártszékház előtt felállított emlékművénél.
Február 26-án a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ éves jelzőrendszeri szakmai
tanácskozást hívott össze a Városháza dísztermébe. A résztvevőket Jászai Menyhért alpolgármester is
köszöntötte. Aznap délután a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal is megtartotta az év első ülését, ahol Dr.
Ulrich Attila alpolgármester is köszöntötte a kerekasztal tagjait.
Már zajlanak a munkálatok a Bujtosi városligetben, ami a "Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén"
projekt keretében újul meg, a Benczúr- és Bessenyei tér, a Pazonyi tér és az Arany János utca
után. A rekonstrukció során megújul a zöldfelület, mosdó létesül a játszótér környezetében.
Sportolásra is alkalmas futókört alakítanak ki, és két irányú gyalogos forgalomra alkalmas térburkolatú
járda épül. A tó partján pedig horgászatra is alkalmas stégeket helyeznek el.
című

Elkezdődtek

a kivitelezési munkálatok a "Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében" című projekt keretében a volt Vay Ádám laktanya területén.
Február 27-én dr. Kovács Ferenc polgármester sajtónyilvános helyszíni bejáráson tekintette meg a
munkálatokat. A projekt keretében megépül egy Technológiai transzfer központ. A 2 szintes épületben
konferencia és rendezvény termek, oktató termek, tárgyalók, irodahelyiségek lesznek. Megvalósul a
terület közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztése, a zöldfelületi fejlesztéssel egyidejűleg. A
közpark területén játszótér, KRESZ pálya, szociális helyiség is lesz, a bográcsozó helyek, piknikezésre
alkalmas terek, sétányok mellett.
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Az „Óvodafejlesztés NYHMJV Önkormányzatánál II. ütem" című projekt keretében március l-től
indulnak a felújítási munkálatok 3 óvodában és egy bölcsődében. Február 19-21. között tartottak szülői
értekezletek a kivitelezés részleteiről a Benczúr téri, a Kassa úti óvodában, az Eszterlánc Északi óvoda
Székhelyintézményében a Tas utcán és a Bóbita Bölcsődében.
Április l-től további négy beruházással érintett óvodában indul a kivitelezés: a Gyermekkert, a
Gyöngyszem, a Gyermekmosoly és a Margaréta Tagintézményben.
2020-ban pedig a Nefelejcs Tagintézmény is komplex felújításra kerül ebből a pályázati forrásból.
Egy több évtizedes probléma oldódhat meg a következő években Nyíregyházán a közlekedési dugókkal
terhelt Tokaji úti vasúti átjárónál. A Főmterv Zrt. készíti elő a Nyíregyháza -Tokaj főútvonalon
épülő új vasúti aluljáró beruházást, melynek köszönhetően a 38-as főút és a Budapest- Záhony vasúti
fővonal kereszteződésénél külön szintű csomópont jön létre. A 38-as útnak egy 1,5 kilométeres
belterületi szakaszát négysávosra bővítik, valamint létrejön egy új átvezetés az Érpataki-főfolyás felett,
és további csomópontokat alakítanak ki.
erősen

Az eltelt időszakban városunk két szépkorú polgárát köszönthettük születésnapján:
Gazdag Bélát 90. születésnapján Tormássi Géza közgyűlési képviselő,
Balogh Istvánnét, Hermina nénit 100. születésnapja alkalmából Dr. Kovács Ferenc polgármester
köszöntötte és adta át ez alkalomból Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata emléklapját.
További jó egészségben töltött szép éveket kívánunk az ünnepelteknek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésként két dologról szeretném

tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést. Február 23-26. között (a TDM-mel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel és a
Pangea Hotellel) egy turisztikai programon vettünk részt Kijevben, és egyúttal az „lnternational
Hospitality Awards nemzetközi szállodai verseny díjátadó gáláján. Erre az eseményre a Hotel Pangea
is meghívást kapott, hiszen két kategóriában is

döntőbe

jutott. A fődíjat végül nem sikerült elhoznunk,

de annál nagyobb volt az érdeklődés városunk és a szálloda iránt is. A nagykövetség szervezésében egy
nagyon sikeres fórumon vettünk részt. A bemutatkozás célja az volt, hogy bemutattuk városunkat, az
állatparkot, a fürdőt és minden turisztikai attrakciót, hogy ne csak a határmenti
Ukrajna

belső

közgyűlés óta

területeit a

repülőgépes

területekről,

hanem

turizmussal kapcsoljuk városunkhoz. Azt hiszem az elmúlt

jelentek meg az elmúlt évi turisztikai számok. Ebben az évben is (2018-ban) kétszámjegyű

volt a növekedés. Júniusban tervezzük megnyitni az új nagy 4* hotelt. Igazából már ennek is a
marketingjét szolgálta ez a program. Elkészült a két

közgyűlés

között az úgynevezett panelkutatás

eredménye, életminőség Nyíregyházán. Néhány nagyon érdekes adatra szeretném felhívni a figyelmét
a tisztelt Képviselőknek és a nyíregyháziaknak egyaránt. Nagyon-nagyon impozáns, pozitív adatokat
mutatott ez a kutatás. Néhány dolgot össze is írtam. Például az átlagjövedelem alakulása. 2010-ben
68504 forintról 2018-ra 96000 forintra nőtt, ami több mint 40%-os növekedés 8 év alatt. Ezzel együtt
a jövedelemi szegénység, a szegénységi küszöb (ez is az 1 főre eső jövedelmi kategóriában mérhető
)16,6%-ról 12,7% -ra csökkent. Nyilván összefügg ezekkel a számokkal az aktivitási ráta azaz, hogy a
munkaképes lakosságból hányan dolgoznak. 2010-ben ez csak 54,5% volt, 2018-ban 68,1% ezzel
párhuzamosan a nyilvántartott álláskeresők száma például 2012-ben 7287 fő volt Nyíregyházán. Az
elmúlt évben már csak 2447. Az aktív korúak ellátása 2012-ben 2230 fő, az elmúlt évben már csak 488
fő. Kapcsolódik ehhez a jövedelmi életszínvonal változáshoz az is például, hogy a személygépkocsik

száma hogy alakult. 2008-ban háztartások 57%-ának volt személygépkocsija, az elmúlt évben 71,3%nak. Ez kapcsolódik a tömegközlekedés és a nagy ütemben, évek óta végzett közúti felújítás kérdéséhez
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is, a közúti infrastruktúra fejlesztéshez. Különösen az elmúlt 2 év nagyon kiemelkedő. Tavaly több mint
44 ezerre nőtt a személygépkocsik száma. Tavaly előtt több mint 3 ezerrel. Ez egy nagyon nagy szám.
A szélessávú internet 2008-ban a háztartások 36%-ánál volt meg, tavaly már 77% ez a szám. Van egy
komplex mutatószám, az úgynevezett életminőségi index. Ennek az értékének meghatározásához a
foglalkoztatottság, a jövedelem, az iskolázottság, és az egészségi állapot mutatói adnak alapot és 2010
-ben 5,7 volt, 2018-ban 9,7. Ez már igazán jó szám. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők

száma 2010-ben 5793

fő

volt, ami akkor 24%, magyarul minden negyedik gyereket

jelentette. Ez 2017-ben 2741, tehát ez már csak 11,8%. Én azt gondolom, hogy amikor beszélünk a
beruházásokról, infrastruktúra fejlesztésről az nagyon látványos és nagyon fontos. Azt gondolom, hogy
ezek is megjelennek különböző módon látványosan. De ez egy óriási fejlődés, amit az elmúlt évek
jelentettek városunk életében. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa különösen az ellenzéki képviselők
figyelmét hívnám fel erre a kutatási anyagra. 2 évenként készül az egészségügyi karral együtt, igazából
ők

végzik, a mi szociális osztályunk mindig részt vesz ebben.

Ezek után kérdezem, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a két közgyűlés között történt
eseményekről

szóló tájékoztatóhoz? Lengyel Máté képviselő úré a szó.

Lengyel Máté:( képviselő) Köszönöm a szót Polgármester úr. Bízok benne, hogy a mostani felszólalásom

beletartozik abba kategóriába, ami Nyíregyháza érdekeit érinti és a legutóbbi közgyűléstől eltérően
Polgármester úr nem fog azzal
Adorján Gusztáv

fenyegetőzni,

képviselőtársam.

hogy elveszi

tőlem

a szót. Tisztelt

Közgyűlés,

kedves

Megnyugodhat nem kívánom olyan kellemetlen helyzetbe hozni és

megalázó helyzetbe, mint a legutóbb, hogy a polgármester úrnak a tiltása okán nem válaszol egy
általam feltett kérdésre. Jelenleg egy egyszerű lakossági megkeresések által összeállított témát
szeretnék a közgyűlés elé hozni. Mégpedig két közlekedési csomópont tekintetében. Az egyik a Bethlen
Gábor,

Mező

közgyűlésen

utca, illetve a Vasgyár utca csomópontja, ahol a lakosok azt kérték

tőlem,

hogy a

jelezzem, hogy ezt a csomópontot vizsgálják felül. Mégpedig két tekintetben. Az egyik,

hogy a Tiszavasvári felüljáróról érkező forgalom jelenleg egy balra kanyarodó sávban tud a körútra
felfordulni. Ezt kérik a lakosok, hogy két balra kanyarodó sávra
kereszteződésnél

bővítsék

ki, illetve szintén ennél a

jelenleg a Mező utcáról a balra kanyarodó sáv megszűnt, illetve a Bethlen Gábor

utcáról kisívben a Mező utcára kanyarodó kiegészítő lámpa szintén megszűnt. Ezért nem indokolt
jelenleg az, hogy a körúton a Vasgyár utca felé, illetve a Mező utca felé közlekedő forgalom felváltva
kapjon zöld lámpát. Itt lényegében „teli zöld" lenne indokolt. Kérném a NYÍRVV vezetőségét, illetve a
városvezetést, hogy ezzel kapcsolatban a felülvizsgálatot kezdeményezzék - ha jól tudom akkor a
Magyar Közút kezelésében van ez a

kereszteződés-,

hogy minél hamarabb megváltozzon a jelenlegi

közlekedési irányítás. A másik közlekedés, amit szintén, ha jól tudom, hogy a Magyar Közútnak a
kezelésében van, a 4-es főút és Rozstelek utca kereszteződése. Itt többször előfordult kisebb baleset,
szerencsére komolyabb balesetek még nem történtek. Itt a keresztirányú tehát a 4-es

főút

keresztirányában történő közlekedésnél teli zöld lámpa van. A lakosok azt kérték, hogy a lámpánál egy
kiegészítő

táblával hívják fel a figyelmét az autóval

közlekedőknek,

hogy elkerüljék baleseteket. Illetve

még egy szintén útfejlesztéssel kapcsolatos megkeresést kaptam. Itt a Stop-shop bevásárlóközponti
útnál, illetve a körforgalomnál, már több mint egy féléve vagy egy éve egy hatalmas kátyú van, ami
most a telet

követően

szintén elég mély kátyúval

bővült.

A körforgalom szinte használhatatlan jelenleg

és ha jól tudom az is a közút kezelésében van. A városvezetés illetve a NYÍRW is kezdeményezze
kérésemre, illetve a lakosok kérésére, hogy a közút ezeket a kátyúkat minél hamarabb foltozza be,
mert ezen a területen elég nehéz emiatt közlekedni. Köszönöm szépen a szót.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Póka Imre

Póka

lmre:(képviselő)

képviselő

úré a szó.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A két közgyűlés között történt

eseményeket szeretném kiegészíteni egy február 16-ai fergeteges, mesés farsangi mulattsággal. A
Bokortanyák Lakosságáért Egyesület az Esély Centrumban, mint ahogy

erről

a megyei napilap is

beszámolt, egy közel 200 fős nyugdíjas farsangi mulatságot szervezett. Erdélyből, Kisszántóról és Bors
községből

is részt vettek rajta és azt gondolom, hogy az a 8 nyugdíjas egyesület, illetve klub, baráti

társaság akik részt vettek a fergeteges mulatságon az Esély Centrumban nagyszerűen érezte magát és
azt gondolom, hogy olyan

nagyszerű

szervezés volt, amit meg kellett, hogy említsek itt a két

közgyűlés

között történtek között. A másik téma. Rendhagyó módon én most itt a közgyűléssel egy ismeretlen
levélíróhoz szeretnék fordulni. Ez az ismeretlen levélíró remélem, hogy nézi az tévét,

sőt

szerintem

biztos vagyok benne, mert nagyon sok témában fejti ki véleményét. Ez a személy igen kitartó, aggódó,
választékosan fogalmazó, tehát még a borítékot is géppel megcímező, géppel író, időt, energiát nem
sajnáló, a hatályos jogszabályokkal teljesen tisztába

levő,

törvényre, rendeletekre hivatkozó Kertvárosi

lakos. Közel 100 levél érkezett már az önkormányzathoz, a polgármesteri hivatal nevére, a NYÍRVV-hez
illetve hát nekem is szerencsém volt kapni

ezekből

a levelekből, közel 100-nál járunk már. Egy bibi van,

hogy feladó nincs. Nincs név, nincs utca, nincs házszám, telefonszám, nem írja alá az illető mit szeretne,
a tárgy a jogsértő gyakorlat bejelentése. A tárgy: ne adj esélyt a kaszásnak, tartsd be az előírásokat,
szabályokat. Vigyázz gyermekeink, dolgozóink életére. Ez olyan jó 50 éves!

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Elnézést kérek

képviselő

úr. Azért vegyük komolyan magunkat, meg

a közgyűlést. Lengyel képviselő úrnak is mondom. Itt azért a közgyűlésnek van egy tematikája és van
egy színvonala. Én úgy gondolom levezető elnökként, nekem ez kötelességem és ezt nem is fogom
engedni. Addig ne jussunk el, hogy névtelen levelekkel foglalkozzunk itt a közgyűlésen. Ha van valami
érdemi hozzászólása képviselő úr tegye meg. Én a névtelen leveleket ki szoktam dobni! Mert, ha valaki
nem vállalja saját nevét, akkor azzal nem szabad foglalkozni. Arra kérem a képviselő urat, ha ezt akarja
folytatni, akkor hagyja abba. Ne hozza magát kellemetlen helyzetbe, meg a közgyűlést sem. Ha van
valami a két közgyűlés közötti napirendi ponthoz érdemi hozzászólása, kérdése, azt tegye meg.

Póka

lmre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Azt gondolom, hogy mivel nem

egyszer, nem kétszer voltam a városfejlesztési irodán, Pató Istvánnal egyeztettem és a NYÍRVV-vel
illetve az itt jelenlévő megyei napilap munkatársa is felhívott, hogy az olvasói levélre válaszoljak és
egyszerűen

nincs kinek válaszolni! S azt gondoltam, hogy most itt ez egy közgyűlés és most szeretném

megkérni, hogy végre írjon már egy olyan levelet a városházára, a NYÍRVV-nek, a sajtónak, vagy nekem,
hogy tudjunk érdemben válaszolni csak ezt szerettem volna elmondani és kihasználni.. ..

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen képviselő úr legközelebb névtelen levelekkel azt
kérem senki ne szólaljon fel. Ez nonszensz, azért vegyük egy kicsit komolyabban magunkat. Jobb lenne,
a közgyűlési előterjesztéseket olvasni, mint névtelen leveleket. Ami pedig a Lengyel képviselő úr
felszólalását illeti annak örülök, hogy végre érdemi városi ügyekkel foglalkozik. Én soha nem
fenyegetőzöm, én nem fenyegettem, én megvontam a szót, amikor harmadszor, ide nem illő politikai

felső utasítást akart végrehajtani. Ez nem ide tartozik. Menjenek a pártszékházba, azt is mondtam

senkinek nem tiltok meg semmit. Ezt a két felvetést meg fogják vizsgálni, de szerintem ezzel a NYÍRW
képben van, mert az a csodálatos helyzet képviselő úr, hogy ön figyel és nem csak önhöz fordulnak
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lakosok ilyen ügyekkel, hanem például hozzám is. De nálam van egy kialakított rendszer, vannak egyéni
képviselők,

akik foglalkoznak a területekkel, vannak a szervezetben olyan cégek, egységek, akiknek ez

a dolga, sőt még városgondnok is van. Tehát megnyugtatom, hogy ezzel foglalkozzunk és
természetesen arra kérem a NYÍRVV vezetését, hogy majd válaszolja meg egy levélben képviselő úrnak
ezt a két kérdését. Természetesen, ahogy az elhangzott az Állami Közút, az Állami Közúttal mi
folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ismét Lengyel Máté

képviselő

úré a szó.

Lengyel Máté:(képviselő) Köszönöm a szót Polgármester úr. Három napja volt a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja, így szerintem nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Nyíregyházán két
olyan szobor is található közterületen, ami a kommunizmus dicsőítését, illetve Nyíregyháza 1944-es
megszálló hatalmainak dicsőítését szolgálja. Ilyen a Kozák szobor, illetve a Román szobor. Úgy tartom
jogosnak, hogy ezeket a szobrokat ideje lenne a méltó helyükre áthelyeztetni. Semmiféleképpen nem
elbontásra gondolok, akár a temetőbe vagy a méltó helyére át kellene helyezni. Ezért kérem a
Polgármester urat, hogy kezdeményezze az illetékes minisztériumoknál, illetve az érintett országoknak
a külképviseleteinél, hogy a szobrokat át szeretnénk helyeztetni, s nagyon remélem, hogy a
városvezetés is így gondolkozik ez ügyben. Például a Pazonyi tér a jövőben, ha ez a szobor áthelyezésre
kerülne - a Román szobor-, akkor például Benes László volt polgármester nevét felvehetné és végre
Nyíregyháza

városi

arculatának

a

megteremtőjének,

az

egyik

legnevesebb

nyíregyházi

polgármesternek vagy polgármesterről is lenne egy tér elnevezve. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Képviselő úr visszavonom az előbbi pozitív szavakat, mert azt

gondoltam, a kommunizmus áldozatairól az jut eszébe, hogy a régi MSZMP székház mellett mi egy
tényleg a kommunizmus áldozatairól szobrot hoztunk létre civil szervezetekkel együtt, mert ez tényleg
említésre méltó. Az is, hogy a Pazonyi teret felújítottuk. Ez a két szobor már előjött, lehet, hogy az előző
jobbikos

képviselővel

érdemesebb

lenne

néha

beszélnie. Többször

előhozták!

Nemzetközi

egyezmények rendezik ezt a kérdést. Tehát ez nem a mi hatáskörünk, nem a mi illetékességünk és ez
legyen a legnagyobb baj. Ez már itt van egyébként nagyon rég óta. Én sem örülök neki, de a nemzetközi
egyezményeket be kell tartani. Jól látom harmadszor is jelentkezik

képviselő

úr!

Lengyel Máté:(képviselő) Köszönöm a szót. Igen tisztában vagyok vele, hogy ez nemzetközi
egyezményeket érint. De, ahogy az ország más településein, fidesz-es településeken is, a polgármester,
illetve a város vezetése és a közgyűlés kezdeményezte és jelezte a minisztérium felé, hogy van egy ilyen
szándék a város

részéről,

hogy ezeket a szobrokat áthelyezzék, akkor a minisztérium, a

külügyminisztérium felvette a kapcsolatot az illetékes országgal jelesül Oroszországgal és tárgyalásokat
kezdeményezett arról, hogy ezeket a szobrokat áthelyezzék. Amíg a város részéről nem történik meg
ilyen jelzés, addig a minisztérium nem fog ezzel foglalkozni, mert úgy látszik, hogy a nyíregyházi fideszes városvezetés részéről nincs igény arra, hogy ezeket a szobrokat, amik Nyíregyháza megszálló
hatalmaira emlékeztetnek, meg emlékeznek, azokat áthelyezzék a megfelelő helyre. Még egy!
Természetesen a korábbi képviselőkkel napi szinten tartom a kapcsolatot és nagyon jól tudom, hogy a
korábbi közgyűléseken ez a téma már bekerült. De mivel a városvezetés részéről semmilyen lépés nem
történt ezért gondolom azt, hogy igen is, akár minden közgyűlésen - amíg ebben előrelépés nem
történik - fel fogok szólalni és fogom kérni a polgármester urat, hogy ebben tegyen lépéseket.
köszönöm szépen.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester)
főjegyző
belső

Képviselő

úr ebben már voltak lépések és egyébként pedig most

úr megint el fogja mondani és kérem, hogy legalább, ha

képviselőként

esküt tett olvassa el a

szabályzatainkat, mert soha nem aszerint jár el és én így nem fogom engedni, a jövőben ezeket

a hozzászólásokat.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes
repeat gombot, a

bővített

főjegyző)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Benyomom a

mondatom következik. Burkolt kérdéseket, interpellációkat hallottunk,

amelyek egy része kapcsolódott a két

közgyűlés

között történtekhez, de ezek tartalmuk, tárgyuk szerint

vagy kérdések, vagy interpellációk volta. Ennek az SZMSZ szerinti menete nem így van. Felhívom a
figyelmet ennek betartására. Természetesen az ülést elnöklő polgármesternek joga van ezt ilyen
diszpozitív módon kezelni, de ezt kötelességem elmondani. Egyébként pedig ami itt most a
gyakorlatban lezajlott, azt a parlamentben úgy hívják, hogy az azonnali kérdések órája. Ez zajlott most
le 10 percben. Köszönöm a szót.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetőé a szó.
Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, kedves Lengyel Máté
képviselőtársam.

Amiért szót kértem nagyon röviden, hogy megköszönjem a megszólítást. Nem is

értettem a hozzászólásából, hogy mi vonatkozik rám. Annyit szeretnék önnek elmondani, hogy az én
végzettségem általános orvos és szülész-nőgyógyász szakorvos, tehát az utakhoz nem értek. De
természetesen, ahogy polgármester úr is elmondta fogjuk közvetíteni ez irányú kérését. Köszönöm a
megszólítást.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm van-e még hozzászólási igény az első napirendi ponthoz?
Nem látok jelzést. Szavazás következik! Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az első napirendi
pontunk, a két közgyűlés közötti tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 19

képviselő.

A Közgyűlés 17 szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2019.(11.28.) számú
határozata
a két

közgyűlés

között történt események szóló tájékoztatóról

A Közgyűlés

a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Második napirendi pontunk a következő.

2./ napirend: Előterjesztés a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti
jogviszonyára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Polgári András Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
főigazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm az ülésünkön megjelent dr. Polgári András urat a

Kormányhivatal

főigazgatóját.

Ezt az

előterjesztést

a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Jogi,

Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat.
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 S igen szavazat mellett javasolja 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Az előterjesztésben arról van szó, hogy a Kormányhivatal felújította a város
tulajdonában álló, általa bérelt ingatlant és ennek a felújítási költségnek az 50%-ára biztosítunk
úgynevezett lelakást. Nincs hozzászólás! Akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2019.(11.28.) számú
határozata
a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyáról
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A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert és a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
megállapodás aláírására.

melléklet a 21/2019. (11.28.) számú határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) mint
Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere

5., adószám: 15789374-2-15, képviseli: Román István kormánymegbízott), mint

Bérlő

(továbbiakban:.

Bérlő),

harmadrészről NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (székhely: 4400

Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., adószám: 10363315-2-15, képviseli: lgnéczi Csabáné

ügyvezető),

mint

Üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető), továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és

napon az alábbi feltételek szerint:
Előzmények

A 2004.10.25. napján kelt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint
bérbeadó, a Piac és Vagyonkezelő Kft. mint üzemeltető és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség

mint bérlő között létrejött helyiségbérleti szerződés értelmében a bérlő határozatlan

időre bérbe vette a Nyíregyháza, Hősök tere 9., 292/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő 96 m 2
alapterületű

(1/101, 102, 103, 119, 120, 121. számú) irodahelyiségeket. A felek a 2012.06.19. napján

kelt helyiségbérleti szerződés-módosításban megállapították, hogy jogszabályváltozás miatt a
bérbeadó megnevezése 2012. január 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
helyett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá jogutódlás miatt az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség helyett a bérlő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal.

A 2006. március 02. napján kelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal mint
bérbeadó, másrészről a Piac és Vagyonkezelő Kft. mint üzemeltető harmadrészről a Földművelésügyi és
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Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatal mint bérlő
közötti helyiségbérleti szerződés értelmében a bérlő 2006. március 03. napjától határozatlan időre
bérbe vette a Nyíregyháza, Hősök tere 9., szám (292/1 hrsz-ú) ingatlanban lévő 63 m 2 alapterületű
pincehelyiséget.

A felek a 2012.06.19.

napján

kelt

helyiségbérleti

szerződés-módosításban

megállapították, hogy jogszabályváltozás miatt a bérbeadó megnevezése 2012. január 1. napjától
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, továbbá jogutódlás miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatal
helyett a bérlő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.
A 2009. január 06. napján kelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint
bérbeadó,

másrészről

a Nyíregyházi

Városüzemeltető

és Vagyonkezelő Kft. mint

üzemeltető,

harmadrészről az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ mint bérlő között létrejött helyiségbérleti
szerződésben

meghatározottak szerint a bérlő határozatlan

időre

bérbe vette 4400 Nyíregyháza,

Hősök

2

tere 9. szám alatti, 292/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő 17 m alapterületű fsz. 43. számú helyiséget.
A 2016.05.19. napján kelt, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mint bérlő, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata mint bérbeadó és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő

Nonprofit Kft. mint üzemeltető között létrejött szerződésben a felek megállapodtak, hogy

a bérlő határozatlan időtartamra bérbe vesz a 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatt található,
292/1 helyrajzi számú ingatlanból 2050 m 2 területű irodahelyiséget, valamint 375 m 2 irattári helyiséget.
A 2016.12.22. napján kelt, a Magyar Államkincstár, a megyei kormányhivatalok és a
Miniszterelnökség között létrejött átruházási megállapodás rögzíti, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetését követően a területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni
ellenőrzési,
ellenőrzési
l-jétől

1.

megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő
feladatok tekintetében a

Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal feladatait 2017. január

a megyei kormányhivatal látja el.
A Felek rögzítik, hogy a fent felsorolt és e tekintetben módosítással nem érintett - a
2009.01.06. napján kelt -

szerződés

esetében is jogszabály rendelkezése alapján (az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet) a
bérbeadó megnevezése egységesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá
az üzemeltető megnevezése cégnév változása következtében - Nyíregyházi Városüzemeltető
és Vagyonkezelő Kft. helyett - NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
Kft., továbbá jogutódlás következtében (a
és a területi integrációval

összefüggő

fővárosi

és megyei kormányhivatalok kialakításával

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3.

§ (1)-(3) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (Xll.21.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
315/2010. (Xll.27.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése) a bérlő megnevezése egységesen:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.
A Felek kijelentik, hogy jogszabályi előírások alapján jogutódjai a jelen megállapodással
érintett
2.

szerződésekben szereplő szerződő

A jelen Megállapodás

Előzmények

feleknek.

részében rögzített

szerződések

alapján

Bérlő

a Bérbeadótól

bérel a 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. alatt lévő 292/1 hrsz-ú ingatlanból 2601 m 2
alapterületű

iroda- és irattári helyiségeket, melyek bérleti díja jelenleg bruttó 7 .029.247,-Ft/hó.
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3.

Megállapodás tárgya

3.1 A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a VAGY/2-13/2017 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulás mellett
az általa bérelt 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9. szám alatti ingatlanon építési, felújítási,
korszerűsítési

munkálatokat

végzett

ötszáztizenhatezer-hatszáztizenhét

236.516.617,-Ft,

forint

értékben.

azaz

kettőszázharminchatmillió

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Közgyűlésének 27 /2003.(V.29.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló

rendelet 12.§. alapján bérbeadónak lehetősége van a bérlő költségeit részben vagy egészben
megtéríteni. Felek ennek értelmében megállapodnak, hogy 2019. március hó 01. napjától a
közöttük meglévő, az előzményekben hivatkozott szerződések alapján, a havonként fizetendő
nettó bérleti díj összegének 50 %-ának erejéig, bérbeszámítás jogcímen engedményt ad a
bérbevevő részére, azzal, hogy a bérleti díj 100%-os nettó összegére számított ÁFÁ-t

bérbeadónak

bérlő

megfizeti.

3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díjban érvényesített bérbeszámítás jogán adott
engedmény oly módon történik, hogy a Bérbeadó a kiszámlázott nettó bérleti díj 50%-t az általa
Bérlő

felé kiállított számlában bérbeszámítás jogán adott engedményként érvényesíti, azzal a

feltétellel, hogy a Bérlő által a bérleti díj 100 %-os nettó összegének általános forgalmi adója
megfizetésre kerül a Bérbeadó részére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27 /2003.
(V.29.) számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek

4.

bérletéről

szóló rendelet 12. §alapján.

Megállapodás hatálya
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya 2019. március 1. napjától addig az
tart, amíg a bérleti díjban érvényesített bérbeszámítás jogán adott engedmény
összege eléri a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott, a Felek által elismert építési,
felújítási, korszerűsítési költségek értékét. Felek a bérbeszámítási idő lejártát követően
elszámolnak egymással.

·· 4.1.

időpontig

4.2. A Megállapodás megszűnését követően a Felek az
rendelkezéseit rendelik alkalmazni.

Előzményként

rögzített

szerződések

S. Amennyiben az előzmények szerinti helyiségbérleti jogviszony a bérbeszámítás jogán adott
engedmény időszaka alatt a Bérlőnek felróható vagy érdekkörében felmerülő okból megszűnik,
úgy a fennmaradó felújítási összegre nem tarthat igényt.
6. Amennyiben a bérbeszámítási kedvezményt a Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a
Bérbeadónak felróható vagy érdekkörében felmerülő okból nem tudja érvényesíteni teljes
mértékben, a Felek a jogviszony megszűnésekor elszámolnak az építésre, felújításra,
korszerűsítésre fordított összeg tekintetében.

7.

Szerződő

Bérbeadó

Felek az együttműködés érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:
részéről:

Név, beosztás: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
Tel.:0642/524-540

E-mail :szata i .agnes@nyiregyhaza .h u
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Üzemeltető részéről:

Név, beosztás: Dr. Pazonyi Péter jogtanácsos
Tel.:0642/548-460
E-mail:pazonyi.peter@nyirvv.hu

Bérlő részéről:

Név, beosztás: Csapó Tiborné osztályvezető
Tel.: 0642/795-720
E-mail:csapo.tiborne@szabolcs.gov.hu

A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást
írásban, lehetőség szerint előzetesen, de mindenképpen haladéktalanul értesítik, és ennek
elmaradásáért felelősséggel tartoznak.
Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban-tértivevényes levél,
személyes kézbesítés, e-mail - kell eljuttatni a fent meghatározott elérhetőségekre.
Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan
kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
8.

Egyebekben a Felek között létrejött, az Előzményekben felsorolt helyiségbérleti és bérleti
szerződéseknek

a jelen rendelkezésekkel nem érintett részei változatlan formában hatályban

maradnak.
9.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatos esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az
eljáró bíróság meghatározására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szabályai az irányadók.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései és a tárgyra vonatkozó egyéb magyar jogszabályok, továbbá
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló 27/2003. (V.29.) számú és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
szóló 48/2012. (Xll.14.) számú rendeletei az irányadók.
11. Jelen Megállapodást a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, erre jogosult képviselőik által jóváhagyólag írják alá.
12. Jelen Megállapodás egymással mindenben megegyező 8 (nyolc) eredeti példányban készült,
példányonként 4 (négy) darab számozott oldalból áll,

melyből

a Bérbeadót 2

(kettő)

példány,

az üzemeltetőt 1 (egy) példány, a Bérlőt 5 (öt) példány illeti meg.
Nyíregyháza, 2019 ......... .

Nyíregyháza, 2019 ......... .

Nyíregyháza, 2019 ......... .
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3. /napirend: Előterjesztés a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Furkó né Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

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

Ügyrendi és Etikai, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi 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 7 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja 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 és 6 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek a határozat-tervezet elfogadását.

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 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2019.(11.28.) számú
határozata
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

17

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítását jelen
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának
aláírására.

Melléklet a 22/2019. (11.28.) számú határozathoz:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma: 731762, bankszámlaszáma: OTP
11744003-15402006-00000000, képviseli:

Dr.

Kovács

Ferenc

polgármester)

a továbbiakban

Önkormányzat,
másrészről

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.;

cégjegyzékszáma:15-09-075056 adószáma: 14959165-2-15 képviseletében: Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető),

esetén

1.

a továbbiakban: Közszolgáltató - bármelyikük említése esetén Fél, együttes említésük

Szerződő

Felek- között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő

felek megállapítják, hogy közöttük 2014. április 24. napján közszolgáltatási

jött létre 6 éves határozott
2.

Szerződő

szerződés

időtartamra.

felek megállapodnak, hogy a közöttük révényben

lévő

közszolgáltatási

szerződés

Preambulum részének második bekezdése a tulajdoni részarány változása miatt törlésre kerül,
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által - a

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel, valamint a Nyírség

Turizmusáért Egyesülettel közösen - közvetlenül alapított és 49 %-ban tulajdonolt,
közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági társaság. „
3.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

4.

A jelen

szerződésmódosításban

szóló 2013. évi V. törvény

nem szabályozott kérdésekben a Polgári

előírásait

kell alkalmazni.

Törvénykönyvről

18
S.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása

szükséges.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

4./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottságok
álláspontjait.

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 6 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek 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 Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal javasolta a határozattervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez is a városunkban lévő állami tulajdonjogkör

rendezése keretében, 1712 m 2 terület ingyenes városi tulajdonba adását jelenti. Ez a terület az
Állatparkkal szemben a felüljárónál van. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nem látok jelzést, 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
23/2019.(11.28.) számú
határozata
Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
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A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló Nyíregyháza
külterület 0285/4 hrsz-ú, 1712 m 2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlan Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonába történő térítésmentes átvételével egyetért.

1. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az állami tulajdonú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az állami tulajdonú ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

5./ napirend: Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés
jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Sitku Ernő, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Köznevelési,
Kulturális és Sport, 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 6 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
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 megtárgyalta az előterjesztést és S
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt
szavazzon az

előterjesztés

Közgyűlést,

hogy

elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

24/2019.(11.28.) számú
határozata
a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
hozzájárul a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére a 2019. évi városi költségvetés terhére
biztosított éves működési támogatása terhére a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi
Élsport Nonprofit. Kft. közötti, jelen határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkötéséhez.

Felhatalmazza: a Polgármestert a szponzori
Utasítja:

szerződés

aláírására

a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy intézkedjen a bruttó 60 OOO OOO,- Ft
Polgármesteri hatáskörben történő átcsoportosításáról.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági

Határidő:

2019. március 5.

előirányzat

osztályvezető

Melléklet a 24/2019.(11.28.) számú határozathoz

SZPONZORI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,
másrészről a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.;
bankszámlaszám: 68800109-11118905, adószám: 25313907-2-15 képviseli: Sitku Ernő ügyvezető),
mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
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1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 24/2019.(11.28.) számú határozata alapján a
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. felnőtt női röplabda csapatának NB/I. és nemzetközi kupa sorozatok,
felnőtt

férfi kosárlabda és felnőtt férfi kézilabda NB/l.B, valamint felnőtt férfi NB/111. futsal csapatának

küzdelmeiben

történő

szereplését szponzorálja 2019-es évben az alábbiakban meghatározott

feltételek teljesülése mellett.
2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.

SZPONZORÁLT VÁLLAUA, hogy

2.1.1.

jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó
és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatározott módon, különösen
az alábbi helyeken:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain;
a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített

mérkőzések

alkalmával a LED

falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható
legyen;
a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a
csapat által viselt mezeken;
a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen

népszerűsíti

a várost, a város

cégeit, a város más attrakcióit.
2.1.2.

évente legfeljebb három alkalommal
működtetett

lehetővé

teszi a Szponzor számára, hogy az általa

csapatok játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra igénybe vegye.

Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény

előtt

legalább tizenöt nappal korábban

köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége, mely
és milyen
2.1.3.

időpontban

időtartamban.

a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségén biztosítja. A Szponzorált további
költség megtérítésére nem jogosult a jelen

Szerződésben

vállalt kötelezettségei

teljesítésével összefüggésben.
2.1.4

honlapján - nyiregyhazikosarlabda.hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti, valamint
az átlépést linkkel a nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja.

2.1.5

a hazai és nemzetközi
sporteseményekről

mérkőzések

beharangozása, sajtótájékoztatók valamint a

szóló tudósítások kapcsán

(országos és

helyi

sportlapokban,

Nyíregyházi TV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a
Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.
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2.1.6.

hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs
tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal történt egyeztetést
követően.

2.1.7.

kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott bajnoki sorozatokban történő részvételre fordíthatja.
Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévet követő
január 15-ig tájékoztatja.

2.1.8.

az adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl.:
cégforma, név, bankszámlaszám stb. megváltozása) haladéktalanul, de legkésőbb 15
naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozza.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.3

SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI

Szponzor köteles a Szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus
hirdetések, szponzor eszközök, stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben átadni.
Szponzor köteles a Szponzorált
4. pont szerint.

szerződésszerű,

hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a

SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

3.3.1.

Szerződő

felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt a határidők
betartásával úgy együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű
teljesítése biztosítható legyen.

3.3.2.

Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
időszakban bruttó 60.000.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult.

4.

TEUESÍTÉS

4.4.1.

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció
összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott
csapatok működtetésére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt
marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a
célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben

foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni.
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4.4.2.

Szponzorált mamus tárgyhó 5. napjáig a Szponzor szamara 8 napos fizetési határidő
megtartása mellett a szponzori díj 2019. évre meghatározott összegének 1/2-ed részéről
előleg számlát bocsát ki. A második előleg számla kiállításának feltétele jelen szerződés 1.
pontjában megnevezett csapatok Szponzorált által a 2019/2020-as bajnoki szezonra történt
benevezésének a szövetségek általi igazolásának a benyújtása.

4.4.3

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•

4.4.4

A szponzorált mindenkori ügyvezetője

Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•
Hornyák Enikő sportreferens

S. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS
Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:

Szponzor

részéről:

Szponzorált

részéről:

Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinetvezető
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon: 42/524-524
e-mail: arpad.kosa@nyiregyhaza.hu
Sitku

Ernő

Ügyvezető

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.
Telefon: 30/402-3863
Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat, eszközöket.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

Szponzori díj összege
a Szponzorált által versenyeztett és jelen szerződés 1. pontjában megnevezett csapatokra a 2019es évre bruttó 60.000.000 Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó összegét) azzal, hogy a
Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési
adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A szponzoráció utalására az esedékes
tartozások levonását követően kerül sor.

6.2

Számlázás
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6.2.1

A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással a 2019. évben (tárgyév március 1.
napjától- tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan) bontásban történik, a
Szponzorált által kiállított és Szponzor által jóváhagyott

előlegszámla

alapján.

Az

előleg

elszámolására 2019. év végén kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros
melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt
szakmai

teljesítésről.

6.2.2 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott bankszámlára
történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
6.2.3 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő adatokat,
információkat kell feltüntetni:
• Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
•

7.

Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)

A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

7.1. A Szponzorált nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli
felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már
felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamattal
együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor elállása vagy
azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett
eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a
Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek
minősül

•

különösen, ha:

Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül
átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

8.2.

Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha
Szponzor a szponzori díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, Szponzorált
ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti.
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9.

9.1

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő

felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás

kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek
kikötik a pertárgy értékétől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét.

9.2

Jelen szerződés 2019. február 28. napján lép hatályba.

9.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

9.4

Felek a jelen

szerződéssel

kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek

írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés

esetleges módosításával vagy

megszűntetésével

kapcsolatos nyilatkozatokat Felek

kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg
(e-mail, telefax nem elfogadható).

9.5

A

szerződő

szerződés

felek kijelentik, hogy
megkötésére

szerződéseikkel

9.6

szerződéskötési

jogosultak,

más,

képességük korlátozás alá nem esik, a jelen

harmadik

személyekkel

e

tárgyban

kötött

a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.

Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti, hogy jelen szerződést minden
részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak
találta.

9.7

A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar
nyelven,

melyből

4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

6./ napirend: 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
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Szociális,

Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először 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 megtárgyalta az előterjesztés és a rendelet-tervezetet 4

igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztés megtárgyalta és 7 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a rendelet-tervezetet.

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

Hozzászólni kíván-e valaki? Jászai Menyhért alpolgármester úrnak adom meg a szót.

Jászai Menyhért:( alpolgármester) Nagyon szépen köszönöm! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

Polgármester úr a két

közgyűlés

közötti napirendi pontnál ismertette a háztartási

panel kutatás pozitív eredményeit. Sokkal több javuló eredmény van egyébként, mint ami belefért ebbe
a kis hozzászólásba, s látjuk azt, hogy javul az
támogatásokat

igénylők

körét

bővíteni

életminőség

Nyíregyházán. Ezzel együtt a települési

kívánjuk és ahol lehet ott nagyobb összegeket nyújtani, hogyha

valaki rászorul, tehát gondoljunk azokra is, akik a legrosszabb életkörülmények között élnek. Ennek
szellemében a méltányossági ápolási díj esetén a jövedelmi határt megemeljük, ha elfogadja a
Közgyűlés. Kiegészítő

ápolási díjnál az

igénylők

körét

kibővítjük.

A helyi lakásfenntartási támogatásnál

szintén a jövedelemhatárt megemeljük. Ugyanígy a rendszeres gyógyszertámogatásnál és a rendkívüli
települési támogatásnál nem csak a jövedelemhatárt emelnénk, hanem az adható támogatás mértékét
is

jelentősen

megemeljük. Nagyon fontosak a tovább tanuló egyetemista,

főiskolás

fiatalok

Nyíregyháza számára. Itt azontúl, hogy a nappali tagozatos hallgatók jövedelemhatárát szintén
megemeljük, egy új támogatási formát vezetünk be, nevezetesen, hogyha valakit nem vettek fel
egyetemre, de érettségi után valamilyen

felkészítő

tanfolyamot venne igénybe, akkor egyszeri, 20 ezer

forintos támogatást igényelhet. Egyébként a nappali tagozatos hallgatók kétszer igényelhetnek
támogatást. Emellett természetesen a Rászoruló Hallgatók Alapítványa által
rendszer tovább

működik,

a Bursa Hungarica ösztöndíj tovább

működik,

működtetett

pályázati

tehát ez nagyon fontos, de ez

nem a települési támogatási rendeletünk hatásköre. A karácsonyi támogatásoknál pedig az igénybe
vevők

körét szintén kiszélesítettük. Nagyon röviden még engedje meg Polgármester úr, hogy annyit

hozzáfűzzek,

hogy továbbra sem kérünk

bölcsődei

gondozási díjat, tehát ez milliókat, tíz milliókat hagy

a családoknál, ahogy a tanszertámogatás vagy akár az ingyenes napközistábor, amely kifejezetten a
legrászorultabb rétegeket célozza. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ez a napirendi pont
megérdemelte ezt a kiegészítést, hogy elmondjuk azt, hogy itt
Köszönöm szépen.

jelentős bővítések

következnek be.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Amiről Alpolgármester úr beszélt, ha emlékeznek
rá a költségvetés tárgyalásakor megjelent a szociális kiadásoknál, több mint 100 millióval növeltük az
ez évi kifizetéseket és a bölcsődei, ez már azt hiszem, hogy '12-'13 óta van itt, tehát az önmagában egy
100 millió forint az eltelt hat évben, amit nem szedtünk be, úgymond nem kértünk, nem írtunk elő a
kisgyerekes családoknál. Ezek azt gondolom, hogy említésre méltó fontos intézkedések. Nem látok
több hozzászólási igényt, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés

elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2019. (11.28.)

önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdés aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„aa) méltányossági ápolási dijban részesülő és halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott
kiegészítő

ápolási díj.

2.§
(1) Az Ör. 3. §(S) bekezdése az következő 1)-lb) ponttal egészül ki:

„/) fogyatékos gyermek állapotának

la) tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság esetén a magasabb összegű családi pótlék,
rokkantsági járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a
megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás,
lb} az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot tényét igazoló
jogosultság esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági
támogatás
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fennállását igazoló irattal bizonyítható."

3.§
(1) Az Ör. 3. § (11b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11b) A kiegészítő ápolási díj megállapításához vagy felülvizsgálatához csatolni szükséges a járási
hivatal által megállapított ápolási díjról, gyermekek otthongondozási díjáról szóló határozat egyszerű
másolatát, továbbá háziorvos által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy
halmozottan fogyatékos."

4.§
(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat méltányossági ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak
a nagykorú hozzátartozónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170%-át, egyedülálló esetén annak 190%-át és
b) a méltányossági ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan
személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és
c) a családon belül elvárható segítséggel sem biztosítható és

d) az ápolt ápolási-gondozási szükséglete a napi két órát eléri vagy meghaladja."
(2) Az Ör. 4. §a következő (la)-(lb) bekezdéssel egészül ki:

„{la} Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt
is, aki
a) elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként
háztartásában ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy
háztartásban élő, nagykorúvá vált személynek
a gondozását, ápolását végzi.
{lb}Az {l} bekezdés alkalmazásában nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre
tekintettel
a) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve
b) 2014. január l-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt
személy."

S.§
(1) Az Ör. S. § (1) bekezdés a következő cd) alponttal egészül ki:
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„cd) a kérelmező e rendelet 4. §(la) és {lb} bekezdése alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha
a nevelőszülő, nevelőszülői foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői jogviszonya a
működtető azonnali hatályú felmondása vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 2013. 12. 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg."

(2) Az Ör. S. § (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„e} az e rendelet 4. § (la}, (lb} bekezdése alkalmazásában a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt
otthon történő munkavégzésnek kell tekinteni,"

(3) Az Ör. S.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 4. § (1) bekezdés és az 5. § (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik
be."
(4) Az Ör. S. § (2) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:
„h} a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását."
(5) Az Ör. S.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ápolt személy halála esetén a méltányossági ápolási díj folyósítását a halál
harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni."

időpontját követő

6.§
(1) Az Ör. 7/A. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
legalább 1 éve életvitelszerűen Nyíregyházán élő nagykorú hozzátartozónak, aki az illetékes járási
hivataltól az Szt. 41. §, 43. §, 43/A. §-a alapján ápolási díjra vagy az Szt. 38. §-a alapján gyermekek
otthongondozási dijára jogosult és halmozottan fogyatékos személyt ápol."
(2) Az Ör. 7/A. § a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
„(la} Az önkormányzat kiegészítő ápolási dijat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
személynek, aki e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási dijban részesül és az ápolt ápolásigondozási szükséglete legalább napi 3 óra vagy azt meghaladó mértékű."
(3) Az Ör. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiegészítő ápolási dij havi összege az Szt. 39/A. § és 44. § (1) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-a
halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén."
(4) Az Ör. 7/A.§ a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„ (2a} A kiegészítő ápolási dij összege az e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási dijra jogosultnak
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 25%-a."
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(S) Az Ör. 7/A.§ (S) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt
jogosultságot kizáró körülmény következik be. Ebben az esetben a jogosultság vége megegyezik a
járási hivatal által megállapított ellátásra való jogosultság megszünésének időpontjával."
(6) Az Ör. 7/A. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ápolt személy halála esetén a kiegészítő ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő
harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat
eredményeként a havi kiegészítő ápolási díjra való jogosultság megszünik, akkor az ellátás
folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni."

(7) Az Ör. 7/A.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) ha az e rendelet 7/A. § {1a} bekezdés szerinti feltételek fennállnak, a 7/A. § {2a} bekezdése szerinti
kiegészítő ápolási díj megállapításáról a 4. § {1} bekezdésre való jogosultság megállapításával
egyidejüleg hivatalból intézkedik."

7.§
(1) Az Ör. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 170 %-át, különösen"
(2) Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó
többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Amennyiben családon
belül több felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban álló személy van, úgy
háztartásonként ugyanazon hónapon belül ezen személyek részére megállapítható a támogatás.
Adható támogatás mértéke a Nyíregyházán tanuló esetében 15.000.-Ft./fő, nem Nyíregyházán tanuló
25.000.-Ft/fő.

11

(3) Az Ör. 14. § (1) bekezdés a következő ba) alponttal egészül ki:

„baj azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási intézményben felvételt nem nyert
személy részére, aki
baa) 23. életévét még nem töltötte be és
bab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át és
bac) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni az érettségi vizsgát követően és
valamely tantárgyból emelt szintü érettségi vizsgát köteles tenni
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a felkészítő tanfolyam költségeihez való hozzájárulásként legfeljebb egy alkalommal 20.000.-Ft.
támogatás állapítható meg."
(4) Az Ör. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egy naptári éven belül ugyanazon család valamely nagykorú tagja részére adható összeg felső
határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy
a temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, valamint a havi
rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás összegét és a különös méltánylást érdemlő
rendkívüli élethelyzethez nyújtott támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni."
(S) Az Ör. 14. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„(3) A rendkívüli települési támogatás alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására
jogosító utalványként felhasználható hatósági bizonyítvánnyal is nyújtható."
(6) Az Ör. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A természetbeni formában megállapított rendkívüli települési támogatás határozatával
11
egyidejűleg kerül megküldésre az utalványként használható hatósági bizonyítvány.

8.§
(1) Az Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Nyíregyházán él
gyermeke születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és kérelmező vagy valamely
családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra. A
támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke
gyermekenként 15.000.-Ft."
(2) Az Ör. 15. §a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

11 {5a} Ugyanazon temetésre igényelt rendkívüli települési támogatás kizárólag egy személyt illet meg,
függetlenül a temetést intézők számától. 11
(3) Az Ör. 15. §a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

11{5b} Amennyiben családon belül adott időszakban több elhunyt személy temetéséről intézkedik
ugyanazon személy (kérelmező), úgy háztartásonként ugyanazon hónapon belül az eltemettető
személy részére haló/esetenként megállapítható a támogatás. 11

(4) Az Ör. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa
terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi támogatásra jogosult
az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
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b) öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy időskorúak járadékára saját jogán jogosult vagy
hozzátartozói nyugellátásra jogosult és
e) ezen jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül."

9.§
(1) Az Ör. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
egyedül élő esetén 280%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona."

10.§
(1) Az ör. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át a támogatás mértéke 8.000.-Ft.
b) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át a támogatás mértéke 5.000.-Ft.
,.

e) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át a támogatás mértéke 3.000.-Ft."
(2) Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani; a jogosultság kezdő időpontja a
kérelem benyújtása hónapjának első napja. A támogatás iránti kérelem a jogosultság megszűnésének
hónapjában nyújtható be. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárata előtt befejeződik, az új
jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejáratát követő hónap első napját kell
megállapítani."

11.§
(1) Az Ör. 22. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a} Az e rendelet 21. § (7) bekezdése alapján lakcímváltozás esetén a jogosultságról nem kell döntést
hozni, kizárólag a fennmaradó támogatás egyösszegű átutalásáról kell rendelkezni."

12.§
(1) Az Ör. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„a) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének250%-át, egyedül élő esetén annak, 300%-át nem
haladja meg feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll."

(2) Az Ör. 23. § (2) bekezdés aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át"

(3) Az Ör. 23. § (2) bekezdés ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"

(4) Az Ör. 23. § (2) bekezdés ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) 4500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"

13.§

Az Ör. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Köztemetés
25/B.§
Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból
mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki
a) vagyonnal nem rendelkezik,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 225%-át és
e)

a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja
meg."

14.§
(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h} 25/B. §-ában és az Szt. 48. §-ában szabályozott köztemetés"
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15.§
Az ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16.§
Ez a rendelet 2019. március l-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit
a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

17.§
Hatályát veszti az Ör. 18. § (1a) bekezdése.
18.§

(1) Azon személy esetében, akinek a méltányossági ápolási díjra való jogosultsága 2019. február 28án fennáll, 2019. március 1-jétől e rendelet 7/A. § (1a) bekezdését az ápolási-gondozási díj
felülvizsgálata nélkül alkalmazni kell."
11

(2) ,,Azon személyek, akiknek a helyi lakásfenntartási támogatásra és rendszeres
gyógyszertámogatásra való jogosultsága e rendelet hatályba lépését megelőzően került
megállapításra, a 2019. 02. 28-ig hatályos rendelkezéseknek megfelelő összegben jogosultak a
támogatásra."
(3) „Azon személyek, akik e rendelet l/A. § (1) bekezdése alapján
e rendeletet a hatályba lépést megelőzően folyamatban lévő
alkalmazni kell."

kiegészítő
kiegészítő

ápolási díjra jogosultak,
ápolási díj ügyekre is

(4) 11 Azon személyek, akiknek 2019. 03. 01-jét megelőzően rendkívüli települési támogatásra való
jogosultsága természetbeni formában került megállapításra, a támogatási összeget a határozattal
érvényesíthetik a kijelölt üzletekben. Ezt követően a megállapított támogatás összegét kizárólag a
hatósági bizonyítvány bemutatásával és átadásával érvényesítheti."

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Ezt a rendeletet 2019. február hó 28. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2019. február 28.
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melléklet a 7/2019.(11.28.) önkormányzati rendelethez

1.

KÉRELEM
MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ vagy
KIEGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ
megállapítására
1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok:
Neve: .................................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): ......................................................................................................................
Lakóhelye: .........................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................
Adóazonosító jele: ...........................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti statusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával
o EU kék kártyával

rendelkező,

rendelkező,

vagy

vagy

o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .........................................................................
Kérelmező

telefonszáma: ...................................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) A méltányossági ápolási dij megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
* 18. életévét betöltött tartósan beteg
* halmozottan fogyatékos személy
b) A halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő támogatás megállapítását azért
kérem, mert az ápolt személy:
• *súlyosan fogyatékos

•

*fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos és a Járási Hivatal emelt összegű ápolási díjat állapított
meg

•

*jelentős egészségkárosodással rendelkező önellátásra

nem vagy csak részben képes vagy
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*súlyos betegsége vag.t fog.tatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult, s a Járási

•

Hivatal
kiemelt ápolási dijat állapított meg
(*kívánt részt aláhúzandó !)

Fogyatékosságának jellege:
- Látássérült
- Hallássérült
- Mozgássérült
- Értelmi sérült

(A megfelelő rész aláhúzandó)
e) Kijelentem, hogy
keresőtevékenysé

get
o nem folytatok
o napi 4 órában folytatok
folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban
o részesülök és annak havi összege: .„ ................ „ ............
-az ápolási tevékenységet:
o a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
o

o nem részesülök

az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási

d) Az ápolt személy:
o közoktatási intézmény tanulója,
o

o otthonomban

helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó}

o nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

felsőoktatási intézmény hallgatója.

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY
TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK
ADATAI:
A

B

e

D

E

F

Családi
kapcsolat
megnevezés
e

Közeli
hozzátartoz
ó születési
ideje

G

Születés

1

2

3

Közeli
hozzátartoz
ó neve
(születési
neve)

Anyj
a
neve

i helye,
ideje

Társadalombiztosítás

(év,

i azonosító jele

hónap,
nap)

Megjegyzés

*
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4

s
6

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő
házastársát vagy élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató
gyermeket,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
A kérelmező lakásának használati jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, egyéb:
A lakás nagysága: ......... m 2, fenntartási költsége: ............ ,-Ft/hó.

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/élettárs
jövedelme

jövedelme
'

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem ebből
közfoglalkozatásból
származó
2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből

származó jövedelem
3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.) Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátás

A családban élő
további közeli
hozzátartozó(k)
jövedelme
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S.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek
által folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
7.) Összes jövedelem

Egy hónapra jutó nettó jövedelem: ................................................. „ ............... Ft
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: ................................................................ Ft
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA

Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1.

Személyes adatok:
Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
, . he1y, 1
"d o" (ev,
, ho,
, nap): ............................................................................................................
Szu·· 1etes1

Lakóhelye: ............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
Az ápolt telefonszáma: (*nem

kötelező

megadni) .................................................................................

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ..................................................
A törvényes képviselő lakcíme: .............................................................................................................
Ha az ápolt személy
törvényes

cselekvőképtelen

vagy

cselekvőképességében

képviselő

teljesen korlátozott, a
neve:

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

o

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat
kérelmező hozzátartozóm végezze.
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o

Hozzájárulok ahhoz,

hogy

az

önkiszolgáló

képességem

megítéléséhez,

ezzel

összefüggésben az ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.
Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a méltányossági ápolási díj vagy kiegészítő ápolási díj megállapításával
és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve
a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Hozzájárulok, hogy az adóazonosító

jelemet a jegyzői nyilvántartás tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban
varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
Dátum: 20 ... „

bővebb

információ a

.................................... .

az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes
képviselőjének aláírás

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón
felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a
kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben
döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt
adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal
hosszabb időt vesz igénybe.
érdekében
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
a kérelmező személyi
kártyáját
(vagy
annak
másolatát)
bemutatni
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság
megállapítását kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének
vizsgálata.
1.2. egyedülélö: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2.1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van;
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében
nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
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amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett
- vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá
jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására
kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az
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adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az
öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék,
az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás,
a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori
támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós
rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a
választott könywizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban
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nem került feltüntetésre.
2.1. 7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k)
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1
havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GVED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be
és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének
egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével); továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak
nettó összegéről hivatalos igazolást;
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott-tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt·.
gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset
fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló
dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló
dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,
amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló
irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló
irat fénymásolatát;
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- továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan
beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás
várható időtartamát,
- magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
- utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
- amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapítását kérelmezi, akkor kizárólag a járási hivatal
végleges döntést tartalmazó határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási
díjról szükséges csatolnia, valamint a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt
halmozottan fogyatékos. Ezt a háziorvosnak az igazoláson fel kell tüntetnie.
A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeiről a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalon tájékozódhat.
Dr. Krizsai Anita s.k.

Nyíregyháza, 2019. március 01.

osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében
igazolom,
hogy .................................................... Nyíregyháza, ..............................................................................
szám alatti lakos méltányossági ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt
mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást
megindítottam.

Nyíregyháza, 20 ............................... .

p.h

ügyintéző

KÉRELEM
HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

megállapítására

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ............................................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ....................................................................................................................................
Lakóhely: ................ irányítószám .....................................................................................................település
.................................................................................utca/út/tér.............. házszám ........... épület/lépcsőház
............. emelet, ajtó
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Tartózkodási hely: ... „.„.„.irányítószám.„„„.„ ..... „ ............ „ .................................. „„.„„ ...... „ ..... település
.„ .... „.„.„ ...... „ ................................. „„.„ ... „.„ ...... „ ...... utca/út/tér„ ... „ .. „ ....... „.. házszám .. „„ .. „ .............. „
épület/lépcsőház „„„„„„. emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:„.„.„.„.„ ... -„.„.„.„.„ .. -„„„„.„„„ ..
,
1garsaga:
, ,
Allampo
„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„.„.
Telefonszám: ...... „„ ............... „.„ ...... „ ..... „„ ..
E-mail cím (nem kötelező megadni): „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

D szabad mozgás és tartózkodás jogával
D EU kék kártyával

rendelkező,

rendelkező,

vagy

vagy

D bevándorolt /letelepedett, vagy
D menekült/oltalmazott/hontalan.
3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: „„„„„„ fő
4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Anyja neve
ideje
Név
azonosító jel
(év, hónap, nap)

6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„„ fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„ fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma „„„„„ fő

II. Jövedelmi adatok-(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
e.
A jövedelem típusa
1.

2.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban
további személyek

élő
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3.
4.

5.

6.
7.

más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Ill. Lakásviszonyok

2
,
, 1,.
,
A tamogatassa
enntett 1ak'as nagysaga:
.............. m
A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................
IV. Nyilatkozatok

1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás( ok):

Kedvező elbírálás esetén a támogatást a(z) alábbiak szerint kérem megállapítani:

(*Az Ön(ök)re vonatkozó résznél X-szel jelölje a négyzetet!)

............................ közüzemi szolgáltatóhoz vagy
fj*fűtési támogatásként egyösszegben kérem megállapítani
?'?$

k1*Tekintettel arra, hogy albérletben lakom, ezért saját kezeimhez kérem megállapítani a
támogatás összegét.
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó).
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek,
illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Az adatkezeléssel

kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Dátum: ............................................... .

kérelmező

aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón
felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a
kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben
döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt
adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal
hosszabb időt vesz igénybe.
személyi
kérelmező
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
(vagy
annak
másolatát)
bemutatni
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját
szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság
megállapítását kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének
vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család; egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező

személyek közössége.

1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében
nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett
- vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a
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bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok ·
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá
jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására
kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az
adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell

együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan,

jármű,
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vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem
vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a
választott könywizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás/ bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban
nem került feltüntetésre.
2.1. 7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k)
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1
havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
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folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be
és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének
egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak
nettó összegéről hivatalos igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset
fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló
dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló
dokumentum fénymásolatát;
-: tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek)· esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,
amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló
irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló
irat fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak
érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia kell,
valamint
- a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot a jogosult által az előző hónapban fizetendő
közüzemi elszámoló lapok és számlarészletezők fénymásolatával, ennek hiányában a közüzemi
szolgáltató által kiadott hivatalos igazolással kell igazolni.
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés
fénymásolatát
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A
helyi
lakásfenntartási
támogatásra
való
jogosultság
részletes
szabályairól
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019. március 01.
Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető

a

IGAZOLÁS

,Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi

Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,

hogy .................................................... Nyíregyháza,.............................................................................. szám alatti lakos
helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben
tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20 ............................... .

ügyintéző

p.h

KÉRELEM
LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁSI TÁMOGATÁS
megállapítására

A KÉRELMEZŐ ADATAI:

NEVE:...................................................

LEÁNYKORI NEVE: .........................................................

SZÜLETÉSI IDEJE:.............................

HELYE: ............................................................................

ANYJA NEVE:......................................

CSALÁDI ÁLLAPOTA: .....................................................

TAJ SZÁMA:........................................

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: .................................................

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: .......................................................................................................................
TARTÓZKODÁSI HELYE: .................................................................................................................
TELEFON SZÁMA: .............................................................
HELYRAJZI SZÁM: .............................

(nem kötelező megadni)

LAKÁSNAGYSÁGA: ................................. m 2

FŰTÉS MÓDJA: ...................................................................................................
LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME: bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, egyéb:

MIÓTA LAKIK A LAKÁSBAN ..................................... .

LAKÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: .............. .

Kérem jelölje, hogy az alábbiak közül mely díjakat fizeti:

Bérleti díj

D

Albérleti díj

D

51
Lakáshasználati díj

D

Villamos energia díj

D

Társasházi közös költség

D

Távhődíj

D

Gázenergia díj

D

Szemétszállítási díj

D

Vízdíj

D

Kedvező elbírálás esetén a támogatást a ........... „ „ „ ........... „

...................... „ ..............................

A

kérelmezővel

Név, leánykori név

.... „ ......... „ „ ............ -nál

vezetett

számlaszámra kérem

egy lakásba költözők, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek (a háztartásban együtt élők) adatai:

Születési

idő

Anyja neve

Családi állapota

Foglalkozás
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JÖVEDELEMRŐL NYILATKOZAT

JÖVEDELMEK
TIPUSAI:
MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
INGATLAN-, INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS, BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB
NYUGDÍJSZERŰ
ELLÁTÁSOK
GYEMREK ELLÁTÁSÁHOZ
ÉS GONDOZÁSÁHOZ
KAPCSOLATOS
TÁMOGATÁSOK:
GYED, GYES, GYET, CS.P.,
GYT. DU, ÁRVAELLÁTÁS
ÖNKORMÁNYZAT ÉS
MUNKAÜGYI SZERVEK
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS;
ÉLETTÁRS

GYERMEK

EGYÉB
HASZNÁLÓ

EGYÉB
HASZNÁLÓ

R.ENDSZ~R~S

PENZELLATAS:
rendszeres szoc. segély,
á~olási díj,
ál áskeresesitámogatás
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB: kapott tartásdíj,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifizetés, stb.
A HÁZTARTÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ ÖSSZJÖVEDELME: ............................ Ft
A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETIÓ JÖVEDELME:
........................... Ft
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.
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Nyíregyháza, 200 .................... .
nyilatkozattevő

aláírása

A kérelmező által fontosnak tartott körülmények:

Nyilatkozatok a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításához:
Alulírott .............................................................................. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi
nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek,
illetve természetbeni segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély, vagy
gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb inforrnádó a
varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ............................... hó .................. napján

a kérelmező aláírása

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
megállapítására
/*létfenntartásra, nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgató részére, rendkívüli
gyógyszertámogatásként, kelengyetámogatáshoz, temetési hozzájáruláshoz, érettségi utáni felkészítő
tanfolyamhoz, szabadság vesztés/szülők elvesztése/rendszeres pénzellátás megszűnése miatt havi
rendszerességgel nyújtott támogatáshoz *a kívánt rész aláhúzandó !/
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A KÉRELMEZŐ ADATAI
Személyi adatok:
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .............................................. „ .......................... „ ...... „ ...... „ ................ „ ........ „ ... „ .. „ ...................... .
Születési neve: „ ... „ ............................................... „„ .... „ ........ „ ..... „ .. „ .................................................... .
Anyja neve: ..... „ ..... „ ................. „ ... „„ .................................. „ ... „ ............ „„ .. „ ....... „ ....... „ .... „ ................. .
Születés helye, ideje: ..... „ ................................................ „ .......... „ ................................. „ ....................... .
Lakóhely:

„.„.„.„.„.„.„...

irányítószám

... „„„„ ............... „„ ..... „ ..... „ ... „ ........... „ ...... „ .... „ ... „ ............ .
utca/út/tér „„„„„„„ házszám „„„„„„

település

épület/lépcsőház

„„„emelet „„„.ajtó
Tartózkodási

település

irá nyítószá m

hely:

utca/út/tér „„„.„„„.

házszám

„„„„„

épület/lépcsőház

„„„„„ emelet

„.„„„„„.ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolgársága: „.„„„„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„ ...
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[ ] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,vagy
[ ] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[ ] bevándorolt/letelepedett, vagy
[ ] menekült/oltalmazott/hontalan.
Taj-száma: „„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Telefonszáma (nem kötelező megadni)

2. A kérelmező családi állapota
rn egyedülálló
rn házastársával/ élettársával él együtt
3. A HÁZASTÁRS/ÉLETIÁRS ADATAI
Neve: .................................. „ ................ „ .......... „ ..... „ ................... „.„ ......... „ .............................. „ ..... „ ..... .
Születési neve: ... „ ................... „„.„ .. „ .. „„ ........... „„„ ...... „ .......... „.„„ ... „ .. „.„ ........ „.„ .... „ ....................... .
Anyja neve: ...... „ ....... „„ ...................... „ ...................... „ .... „„ ...... „ ..... „ ............. „.„ ..... „„.„ ..... „ ............... .
Születés helye, ideje: „ .... „ ................... „ .............. „.„ ................... „.„ ..... „ .. „ ........... „ ................. „„„ ..... „ ..
Lakóhely:

.„.„„„„„.„ .. „..

irányítószám

„ .......... „.„ ..... „ ......... „ ..... „ ........................ „„ ...................... „
utca/út/tér „„„„„„„ házszám „„„„„„

település

épület/lépcsőház

„„„emelet „„„.ajtó
Tartózkodási

hely:

irányítószám
utca/út/tér „„„.„„„.

házszám

település
„„.„„.

épület/lépcsőház

„„„„„ emelet

„„„.„.„„ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
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Taj-száma: .„ ........................................................................ .
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY
TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK (LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT),
AZAZ: A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI

SZÜLETÉSI IDŐ,

NÉV

ROKONSÁG

ANYJA NEVE

CSALÁDI ÁLLAPOTA

TAJ-SZÁM

MEGJELÖLÉSE

..

A jövedelmi helyzetre vonatkozó táblázatban gyermekként kell feltüntetni: a húszévesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti gyermeket, örökbe fogadott gyermeket, mostohagyermeket és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermeket (a
továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a
testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt
gyermeket, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A
18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, a szülő
házastársát vagy élettársát, valamint a testvért.
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JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A JÖVEDELMEK
JOGCÍME:

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS/
ÉLETTÁRS

20 ÉVESNÉL
FIATALABB
ÖNNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ

GYERMEK

MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JOVEDELEM
INGATLAN-,INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,
VAGYONI ÉRTÉKŰ
JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS,
BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB NYUGDÍJ, .
RENDSZ. SZOC. JÁR.
GYERMEK ELLÁTÁSÁVAL ÉS GONDOZÁSÁVAL
KAP CS.
TÁMOGATÁSOK:
GYET; GYED, GYES,
CSP. GYT. DIJ
ÖNKORMÁNYZATI ÉS
MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTI
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS:
álláskeresési
támogatás,
rendszeres szociális
segély; stb.
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB:{pl. ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifizetés)

23 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM
RENDELKEZŐ,

A NAPPALI
OKTATÁS
MUNKARENDJE
SZERINTTANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK

25 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM
RENDELKEZŐ,
FELSŐ-

OKTATÁSI
TANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK

KORHATÁRRA
TEKINTET
NÉLKÜL A
TARTÓSAN
BETEG,
ILLETVE
FOGYATÉKOS
GYERMEK
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EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ...............................................................................................Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: ..............................................................................................Ft.

NYILATKOZATOK
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Alulírott: ..........................................................................büntetőjogi
felelősségem
tudatában
kijelentem, hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek,
egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó)
- hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek,
illetve természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt kereskedelmi
szervezet tudomására hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ..... év ............................ hó .............. napján

a kérelmező aláírása

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
Megállapított havi összes jövedelem:

........................... Ft

Megállapított egy főre jutó havi jövedelem:

........................... Ft

Az egy főre jutó jövedelem alapján a kérelem elutasítását javaslom.
A rendkívüli települési támogatás javasolt összege:
A rendkívüli települési támogatás formája:
PÉNZBELI
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatás száma:

............................. Ft
/ TERMÉSZETBENI

A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások együttes összege:
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások száma/együttes összege alapján
a kérelem elutasítását javaslom.
A megállapított rendszeres települési támogatás időtartama és összege:
201.. ........ napjától 201.. .......... napjáig havi ........................ Ft. összegben.
Nyíregyháza, 20 ............... hó ...... napján.

Ügyintéző ........................ .
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Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak
megfelelő adatok alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget
von maga után.
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan maradéktalanul csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk
ügyében érdemben döntést hozni ! Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügye elbírálása ezáltal hosszabb időt
vesz igénybe.

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.3. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db} a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25 .. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.4. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.4.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.4.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.4.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.4.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
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támogatással növelt összegénél}, akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.4.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a
melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági
támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„
1.4.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.4.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.4.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.4.7 .2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
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2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkező

személyek közössége;
rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő,
illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy
özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a
tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati
járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú eliátás.

A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
•
nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
•

árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);

•

munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem
beadását megelőző 1 havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;

•

Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;

•

azon kérelmezők, akik a 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének
egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve;

•

nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;

•

tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló
dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
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engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült
dokumentum fénymásolatát;
•

vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről - tételes bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen
időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;

•

őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. Az őstermelő/könyvelője által kiadott tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre
került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Továbbá lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolást.

•

a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában
hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést;

•

gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;

•

házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek
elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt
példányát;

•

Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző
végzés fénymásolatát.
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;

•

az ösztöndij előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,;
amennyiben nem részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos
dokumentumot;

•

amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak
megelőző havi nettó összegéről igazolást;

•

amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát.

•

pénzbeli ellátásának
szóló igazolást;

•

elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás
készített kimutatást;

•

gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszer-támogatásként annak költségét igazoló hivatalos dokumentumot a jövedelem-

megszüntetéséről

jogcíméről

és a levonás kérelem benyújtását

szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra

helyezéséről

költségeiről

igazolások csatolása mellett;
•

várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelemigazolások csatolása mellett;

•

keresőképtelenség

miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó
orvosi vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
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•

•

azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a
támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelemigazolások csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.

•

temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a
temetkezési számla 1. számú eredeti példányát!

A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS
LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI!
Tisztelt Ügyfelünk!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése szerint a rendkívüli települési támogatás az egy naptári évben adható összeg felső határa nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési
költségekre tekintettel igényel rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható
rendkívüli települési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni, ezért kérjük, hogy a támogatás iránti
kérelmét valóban, csak akkor nyújtsa be, ha a folyósítás feltételéül szolgáló rendkívüli élethelyzet tényleg
bekövetkezett.
Tájékoztatjuk, hogy az esetenként nyújtott támogatás az összes körülmények mérlegelésével pénzbeli vagy
természetbeni ellátás formájában fogják megállapítani.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérelem valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősségre
vonással járhat!
A fentiek után kérjük, hogy a kérelmét tartalmazó nyomtatványt pontosan és olvashatóan kitöltve az előírt
mellékletekkel együtt, lehetőleg személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Polgármesteri Hivatal r ·
Ügyfélszolgálati Centrumában szíveskedjen benyújtani.
Nyíregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ
a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) számú helyi önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 14-16. §-ának rendelkezései alapján Önkormányzatunk a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
szociálisan rászorult személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Az Ör. 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátásra szociálisan
rászorultnak tekinthető az az egyedül élő személy, akinek a havi - a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott - munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal, magán nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költségekkel csökkentett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százhetven
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százalékát/ 2019. évben: 48.450 Ft/, illetve az akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át / 2019. évben: 42.750 Ft/.
A Szt. 4. § (1) bekezdés d} pontja értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban:
nevelt gyermek}, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban:
fogyatékos gyermek}, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa valamint a 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)
vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
Az Ör. 14. § (1) bekezdés b} pontja szerint nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a
tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként rendkívüli települési
támogatás adható, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; azaz: a 2019. évben a 71.250 Ft-ot.
Az Ör. 14. § (1) ba) pontja szerint azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási
intézményben felvételt nem nyert személy részére, aki 23. életévét még nem töltötte be, családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át {2019. évben 71.250.-Ft-ot) és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni
az érettségi vizsgát követően, s valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát köteles tenni a
felkészítő tanfolyam költségeihez való hozzájárulásként egyszeri 20.000.-Ft. támogatás állapítható
meg.
Az Ör. 15. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli
települési támogatást állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2019. évben: 57.000.-Ft.), egyedülélő
esetén annak 300%-át (2019. évben: 85.500.-Ft.).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztály
IGAZOLÁS
Alulírott a Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, hogy .......................................... 44 ........ .
Nyíregyháza, .................................................. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása
iránti kérelmét és mellékleteit a mai napon benyújtotta, egyben a kérelmének elbírálására irányuló eljárást
megindítom.
Nyíregyháza, 20 ...............

p.h

KÉRELEM
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
megállapítására
A kérelmező adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................Családi állapota .................................................. .
Születés helye, ideje: .........................................................................................................„

.................... .
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Lakóhely: ..................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

D D D-D D D-D D D

Állampolgársága: ...................................................................................................
kérelmező

idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakás nagysága: ...... m 2
Helyrajzi szám:........................

A

Fűtés módja:

Lakás használatának jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat,
egyéb: ..................................................................
Mióta lakik a lakásban: .......................................... Lakásban élők száma: ........... .
A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
~ háztartás havi összes jövedelme:

................................. Ft
................................. Ft

A háztartás egy főre jutó havi jövedelme:
A helyi adósságcsökkentési támogatás megállapítását - elutasítását javaslom.
Hitelező

közüzem

Futamidő

Tám./hó

Önrész/hó

20 ............... - 20 .............. .
20 ............... - 20 .............. .
20 ............... - 20 .............. .
20 ............... - 20 .............. .
20 ............... - 20 .............. .
20 ............... - 20 .............. .

Nyíregyháza, 20 ................................. .

ügyintéző:

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓSSÁG TÍPUSA ÉS ÖSSZEGE

Az adósság jogcíme
Lakbérhátralék
központi fűtési díjtartozás
távhő - szolgáltatási díjtartozás
közösköltség - hátralék
Áramdíjtartozás
vezetékes gázdíj tartozás
víz- és csatornahasználati díjtartozás

Az adósság összege
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szemétszállítási díjtartozás
összesen:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTIÉLŐ, orr BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY
TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK /HÁZTARTÁS/ ADATAI:
/LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS/

NÉV,
SZÜLETÉSI NÉV

SZÜLETÉSI ÉV,
HÓ, NAP,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁSI
AZONOSÍTÓ JELE

A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás
céljára szolgáló helyiség, üdülő, egyéb:

A KÉRELEM RÖVID INDOKLÁSA:

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)
A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft-ban kell beírni!
A JÖVEDELMEK
TÍPUSAI

MUNKAVISZONYBÓL;
MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS,
GYERMEK
ÉLETTÁRS

SZÜLŐ

NAGYSZÜLŐ

EGYÉB
HASZNÁLÓ
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JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JOVEDELEM
INGATLAN-,INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,VA
GYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS,
BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB NYUGDÍJ, .
RENDSZ. SZOC. JÁR.:
GYERMEK ELLÁTÁSÁVAL ÉS GONDOZÁSÁVAL
KAPCS.
TÁMOGA-TÁSOK:
GYET; GYED, GYES,
CSP. GYT.DIJ
ÖNKORMÁNYZATI ÉS
MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTI
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS:
álláskeresési
támogatás,
rendszeres szociális
segély; stb.
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB:(pl.: kapott
tartásdíj, ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifiz.)
EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM: ...............................................................................................Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: .. „ „ .......... „ .................................... „ ........................... „ ......... Ft.
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NYILATKOZATOK
A HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek,
egyben a már folyósított támogatás visszafizetésének terhe mellett az alábbi nyilatkozatokat teszem:
a helyi adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt helyi adósságkezelési szerződést a
Tanácsadóval megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul
teljesítem.
részletekben nyújtandó helyi adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó önrészesedésemet a
megállapodásban foglaltaknak megfelelően havi, illetve a határozat előírása szerinti részletekben
megfizetem.
szükség estén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdés c)
pontja alapján külön aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális és Köznevelési
Osztályt, hogy a kérelmem elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat
megismerje.
hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más, az
ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, illetve a
határozat szerinti hitelezők tudomására hozzák.

Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ................. .
a kérelmező aláírása

háztartás nagykorú tagjainak aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón
felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a
kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben
döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy más hatóságtól szerezzük be az ön által megjelölt
adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal
hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a kérelmező személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját
(vagy
annak
másolatát)
bemutatni
szíveskedjenek!
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1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság
megállapítását kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének
vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében
nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett
- vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíj biztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
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viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá
jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására
kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az
adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem
vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcva nszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a
választott könywizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

.
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2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban
nem került feltüntetésre.
2.1. 7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

r ·..

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k)
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
. fénymásolatát a folyósítás jogcíroéről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1
havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be
és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének
egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak
nettó összegéről hivatalos igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
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megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset
fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló
dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló
dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,
amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló
irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló
irat fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy
annak érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek
igazolnia kell,
- egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről,
amelynek kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló
dokumentumot,
-nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, valamint arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét
követően szerezze be, mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe,
a jövedelmekről kiállított igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem
benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! A helyi adósságkezelési szolgáltatásra
való jogosultság részletes szabályairól a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon
tájékozódhat.

Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében
igazolom,
hogy.................................................... Nyíregyháza, ..............................................................................
szám alatti lakos helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és
előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló
eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20 ............................... .
p.h.
ügyintéző
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KÉRELEM
RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
megállapítására

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.

Neve:

1.2.

Születési

1.3.

Anyja

1.4.

helye,

Születési

neve:
neve:

ideje

nap):

hó,

(év,

Lakóhely:

1.5.

hely:

1.6.

Tartózkodási

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

D D D-D D D-D D D

1.8. Állampolgársága:„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.
1.9. Telefonszám: .............................................. „„„ .. „ ................ „ ........... „.
1.10.A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
D Méltányossági jogcímen kérem a rendszeres gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi
helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat,
valamint a jövedelem-nyilatkozatot!)
3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
3.1. A kérelmező családi körülménye:
3.1.1. D egyedül

élő

3.1.2. D nem egyedül élő
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:„„„„.fő.

A

1

Közeli
hozzátartoz
ó neve

B
Anyj
a
neve

e

D

Születés

Társadalombiztosítás

i helye,

i azonosító jele

ideje

E

F

Családi
kapcsolat
megnevezés
e

Közeli
hozzátartoz
ó születési
ideje

G

Megjegyzés

*
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(születési
neve)

(év,
hónap,
nap)

2

3

4

s
6
*Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő
házastársát vagy élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

3.3. Jövedelmi adatok: a
jövedelme forintban:

kérelmező,

valamint a családban

élő

közeli hozzátartozóinak a havi

(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A

1.

2.

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó:
ebből

közfoglalkoztatásból
származó

3.

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó

4.

s.
6.

e

B

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi

Kérelmező

A családban élő közeli
hozzátartozók
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szervek által folyósított
ellátások

7.

8.

Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok

4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.6. Hozzájárulok hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendszeres gyógyszertámogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek,
megjelölendő
gazdálkodó szervezet/gyógyszertár/gyógyászati
illetve
a határozatban
segédeszközbolt tudomására hozzák.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ..................................................................

kérelmező

aláírása

kérelmező

házastársának/élettársának aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

1. A kérelem benyújtásának lehetőségei
1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási
hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a
kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely
szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető,
ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.
1.2. A méltányossági jogcímen megállapítható gyógyszertámogatás a kérelmező azon lakcíme
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen
tartózkodik.

FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a gyógyszertámogatás kizárólag abban az esetben állapítható
meg, ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra!

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető),
erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat
- az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul
felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy
más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia,
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mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak
minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.

Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság
megállapítását kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének
vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében
nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökb~ fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc} alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: 11 Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett
- vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
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csökkenthető

az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá
jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott
ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására
kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az
adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5. 7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a
választott könywizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
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rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen
az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban
nem került feltüntetésre.
2.1. 7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k)
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1
havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be
és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének , egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak
nettó összegéről hivatalos igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott- tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás,
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
-

válóperes

végzés,

gyermekelhelyezésről

szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset
fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló
dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló
dokumentum fénymásolatát;
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- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,

amennyiben nem részesül ösztöndíjban az

erről

szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;

- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági

járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló
irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló
irat fénymásolatát;
-továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmező betegsége
legalább három hónapja fennáll.
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről háziorvos által kiadott igazolást.
Tájékoztatom, hogy a támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző

két hónapban is benyújtható.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.

osztályvezető

IGAZOLÁS
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p.h
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Anyja neve:„„„„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„„„„.„.„„„„„.„.„.„.„„„„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.
TAJ száma:: „ ....... „„ ............... „ ............. „„ ........... „ .. „Adó azonosító jele:: .... „„.„.„ ...... „„ ....... „.„ ..... „ .... .
Családi állapota:„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„ .. Állampolgársága:„.„„„„ ...... „.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„ ..
Lakóhelye:„.„ ............ „ ... „.„.„.„.„.„.„.„„„„.„„„.„.„.„.„„„„.„.„„ .. „ ............ „„ .................... „ ....................... .
„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„.út, utca, tér „„„„„sz. „„„„ em., fszt. „„„„„„asz.

79
Tartózkodási helye:„ ...................................................................................................................... „.„ .... „....... „... .
Telefonszáma (nem

kötelező

megadni):„.„.„ .... „.......... „.... „.... „.... „.„ ....... „................................................ .

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai:
(ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie}
Név„ .. „ ... „.. „ ... „.„ ....... „.... „..... „„ .... „.... „.. „„.„ ............. „.... „.„.„ .... „.„ .... „.„ .... „.„ ....... „.„ ....... „.... „.„ .... „.„ ....... „..
Anyja neve„.„ ....... „.. „ ... „.... „.„ ....... „.. „„ .... „.... „.„ .... „.... „.„.„ .... „........ „ .......... „„ .. „ ... „.„ .... „.„.„ ....... „....... „...... .
Születési helye, ideje: ... „.. „„ .... „.„ .... „.... „....... „.„ .... „.... „....... „.„ ....... „....... „.„.„ .... „....... „.„ .......... „.„ ....... „.„ ... .
Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme,
hozzátartozó esetén rokoni kapcsolata:„ .... „.„ .... „.„.„ .... „.„.„ .... „.„ .... „.„ .... „.„ ..... .
AZ ELHUNYT ADATAI:

Neve: ............................................•.......••........................„.„ ...........•• „.„.„.„.„ •..••........

Születési neve: ........................... „„ ....... „.. „„ .. „ ...... „.„.„.„.„.„ ................. „.„ ... .
Születési helye„ .. „ ...... „.„.„.„ ....... „..... „, ideje:„ ...... év„.„ ....... „...... hó .... „ .... nap
Anyja neve:„ .... „.„ ........ „ ... „.„ ....... „.... „...... „„ .. „ ............ „....... „.... „.. „ ....... „..... .
TAJ száma:: ...... „.„ ...... „ ............... Családi állapota:„.„ ....... „....... Foglakozása: ............... „....... „.„ .. „.„ ...... .
Utolsó bejelentett lakóhelye: ................••............................ „ •..........•.• „ ••• „.„ ••••••...•..•...•••••••• „.„.„.„.„.„ •.••.

Tartózkodási helye:.„„ .... „.... „....... „.„.„ ....... „....... „.... „.. Állampolgársága: ...... „„ .. „.. „„.„ .. „„ ........... „„.„„ .... .
Halotti anyakönyvi kivonat száma:„.„„„.„ .. „„„.„ ............ „„.„Vallása (nem

kötelező

megadni): ............. „ ... .

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY
TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK
ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

SZÜLETÉSI IDŐ,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

FOGLALKOZÁS
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A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!)
„.„.„.„ .... „.„ ... „.„.„.„.„„„„.„„.helységben 20„ ..év„.„.„.„.„.„ ... hó„.„.„.„ .. napján elhunyt
„„„„.„.„.„.„.„.„.„.. „„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„„„„„„.„.„.„.„.„.. „.„.„.„.„.„.„„„„„„ ... (név)
hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek
viselése a magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti,
az elhunytnak nincs vagy nem

lelhető

fel eltemettetésére köteles hozzátartozója,

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyzőnél bejelenti!

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A jövedelem típusa

1.) Munkaviszonyból és

más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem

2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből

származó jövedelem

Kérelmező

jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő
további közeli
hozzátartozó(k)
jövedelme
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3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.) Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátás
S.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek
által folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem

7 .) Összes jövedelem

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ft
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Ft

NYILATKOZATOK
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:

Alulírott:.„ ......... „ ............ „.„ ................. „.„.„.„.„ ...... „........ „„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„„.„„„„.„ .. „„.„.
„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ... szám alatti lakos,
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az
alábbi nyilatkozatokat teszem

Hozzájárulok, néhai „.„.„.„„„„„„„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. volt
„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„„„„.„.„.„„„ .. szám alatti lakos hamvasztással
(bemosással) történő köztemetéséhez.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben
hatáskörrel rendelkező - igazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó
szervezet tudomására hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
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Nyíregyháza, 20 ..... év ............................ hó .............. napján

a kérelmező aláírása
A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY KÖZTEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FEUEGYZÉSEI:
A temetés költsége: .......................................................................................
A temetés időpontja: .......................................................................................
A temetés helye: .......................................... parcella száma: .................................
A temetés költségének megtérítésére: ..................................................önkormányzata kötelezhető.
A hamvakról .............................................................. (hozzátartozó) gondoskodik.
TÁJÉKOZTATÓ
A köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!

,

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt). 48. §-a,
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati
hatáskörben- a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulásával.
Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés hagyományos koporsós formában
történik.
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem
kérheti
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles személlyel
szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező érvényesíteni.
A kérelemhez csatolni szükséges:
halotti anyakönyvi kivonatot;
halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;
az

elhunyt személy

eltemettetésére

köteles

személy{ek)

hozzájárulását

jóváhagyásáról.
a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását

Nyíregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

a köztemetés
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IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály
képviseletében
igazolom,
hogy„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„Nyíregyháza,
„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ... „„„„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„„„„.„.„.„„„.„„.„.„ ... szám alatti lakos
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. köztemetése iránt benyújtott kérelmet és előírt mellékleteit átvettem,
egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20.„„„„ .. „.„.„.„.„.„.„ ...
p.h.
ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ
köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról

1.
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető),
erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat
- az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul
felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy
más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia,
mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak
minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!

11.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k)
részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1
havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GVED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be
és állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk
arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének
egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
•
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen

havi bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő
időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak
nettó összegéről hivatalos igazolást;
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•

őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem

beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg
az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó
mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került,
őstermelő/könyvelője

továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást.
-árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset
fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló
dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló
dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,
amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló
irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló
irat fénymásolatát;

KÉRELEM
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNT

1.

Kérem a Hatóságot, hogy részemre:
(név)

(szül. helye, ideje)
(anyja leánykori neve)
(taj-száma)
(szig. száma)
(lakóhelye/tartózkodási helye) ............................................................................................................

hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a(z)*
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méltányossági ápolási díj
helyi lakásfenntartási támogatás
rendkívüli települési támogatás
köztemetés
gyógyszertámogatás
helyi adósságcsökkentési támogatás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
óvodáztatási támogatás
halmozottan hátrányos helyzet
hátrányos helyzet
egyéb: ........................................................................................
pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás(ok)ban részesülök.
2.

A fent megjelölt pénzbeli és természetbeni ellátási formákban a Hatóság nyilvántartása alapján
*nem részesülök.

3.

A hatósági bizonyítvány kiadását a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben
előírt

feltételek elbírálása céljából kérem.*

A hatósági bizonyítvány kiállításánál .............................. napjától ................................ napjáig
időszakot kérem figyelembe venni.

terjedő

Nyíregyháza, 201 .............................. .
kérelmező

(*a

megfelelő

neve

rész aláhúzandó !)

Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
KÉRELEM
VÉDENDŐ FOGYASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNÍTÁSBA VÉTELHEZ

Kérem a Hatóságot, hogy részemre (név) ........................................................................................................
(szül. hely.) ........................................................................ (szül. idő) ................................... (anyja neve) ....... .
................................................................ (taj-száma) ................................... (lakóhelye) ....................................
......................................................................... (tart. helye) ...................................................................................
szíveskedjen igazolni, hogy jogosult vagyok védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételre

E-ON Zrt-hez

FŐGÁZ Zrt-hez

a)

helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök

b)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök

Nyírségvíz Zrt-hez
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Amennyiben nem saját jogomon, hanem közeli hozzátartozóm jogán kérem a védendő fogyasztóként
történő

nyilvántartásba vételemet:

(név) ....................................................................... (születési név) .....................................................................
(szül. hely) ............................................................. (sz. idő) .................................. (taj-szám) ..............................
(anyja neve) ............................................................... (lakóhelye) ........................................................................
.................................................. (tartózkodási helye) ..........................................................................................
Nyíregyháza, 20 .................................. .

ügyfél aláírása

(Amennyiben közeli hozzátartozója jogán kéri védendő fogyasztóvá nyilvántartásba vételéhez az
igazolást, a felső részre annak az adatait kell írni, akinek a közüzemi számla a nevére szól, az alsó részt
annak az adataival kell kitölteni, aki a fentiekben felsorolt ellátások valamelyikében részesül. Mindkét
fél részéről szíveskedjen adategyeztetés céljából a személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutatni!)

Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

2.

melléklet a 7/2019.(11.28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve: ........................................................................................................................... .
Születési neve: ............................................................................................................ .
Anyja neve: ................................................................................................................. .
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... .
Lakóhely: .................................................................................................................... .
Tartózkodási hely: ...................................................................................................... .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................... .
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: „ ...... „.„ .. „ .. „.„ .. „ .... „ •. „„ város/község .„„.„ .. „„ .. „„„ ..... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
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- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó
használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem,
rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
......•..............•.•. „ ..... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz.,
(pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ... „ ....•••.............••,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............. „ ......••••..........••........•••••...........•••..............
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
•.......••••••........••.•.........••.........••• „ .........•................•••• (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintette/ tartják
fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
...••.........••••........••........••.......••.•.........••...............•............ „ ....... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
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Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
Ill. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti
esetben kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................................
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti
esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................. ,........................ .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................. .
fizetési számla száma: ............................................................................................................ .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása
érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel
élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
aláírás
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Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési
számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél
többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával
egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel
kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

NYILATKOZAT

Alulírott

an .........................................................

(név)

sz.idő:

Nyíregyháza,
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy az én és a velem egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli
hozzátartozók vagyoni helyzetéről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és
Köznevelési Osztály az Adóhatóságtól és az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatal Okmányirodai Osztályától igazolást kérjen, illetve az én és a velem egy lakásban életvitelszerűen együtt
lakó közeli hozzátartozók tulajdonában álló ingatlan{ok) forgalmi értékének meghatározásáról a Szociális és
Köznevelési Osztály ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint
illetékes· megyei

(fővárosi)

adóigazgatósága

az

ingatlan

fekvése szerinti

önkormányzati

adóhatóság

megkeresésével, vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága megkeresésével,
egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független szakértő bevonásával igazolást kérjen
a helyi lakásfenntartási támogatás/helyi adósságkezelési szolgáltatás kérelmem elbírálása végett.
Együttélő

közeli hozzátartozó(k):

Név: .. „ ............................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: .....................................................................
Név: ................................................... (sz.

idő)

......................... Aláírás: .....................................................................

Név: ................................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: .....................................................................
Név: ................................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: ............ „ ...................................................... .
Név: ................................................... (sz.

idő)

......................... Aláírás: ....................................................„

.............. .

Nyíregyháza, 201... ..................................... .
Kérelmező

aláírása: ...........................................................................

A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 8/2019.(11.28.) önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja
alapján megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2015. {II. 20.) önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális
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segélytípusokhoz való hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályait rögzíti.
A segélyezési gyakorlat során felmerült és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi
élethelyzetek szabályozása, valamint a változó jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi
rendeletben előírtak pontosítása, illetve kiegészítése.
A rendelet-tervezet alapján az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is teljeskörűen
biztosítja az állampolgárok által igénybe vehető, szociális rászorultságtól függő és univerzális jellegű
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A szociális biztonság megteremtését és megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat
határozza meg, amelynek érdekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve
szabályozza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a kiegészítő ápolási díjra jogosultak körét
kibővítettük, így az ellátás neve is változott.
2. §-hoz

A korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy állapotának
igazolására vonatkozó dokumentumot szabályozza az egységes jogalkalmazás érdekében.

3.

§-hoz

A 2019. 01. 01-től bevezetésre kerülő - járási hivatal által nyújtható - új ellátási forma került
nevesítésre a csatolandó dokumentumra tekintettel.
4-5. §-hoz

Figyelembe vettük azt, hogy a minimálbér és a nyugdíj emelésével az egy főre eső jövedelem felső
értékhatárán elhelyezkedő családok és személyek kerülnének ki a segélyezés rendszeréből, ezért az
egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát megemeltük mind a családban élő, mind az egyedülállók
tekintetében. Az Szt-vel összhangba hoztuk a nevelőszülő, mint hozzátartozó fogalmát és a
méltányossági ápolási díjra való jogosultság megszűnésének időpontját az ápolt halála esetén.
6.

§-hoz

A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot kiterjesztettük a gyermekek otthongondozási díjára
részesülőkre is, valamint javasoltuk, hogy azon méltányossági ápolási díjban részesülők, akik napi 3
órát elérő vagy meghaladó ápolási-gondozási tevékenységet végeznek kiegészítő ápolási díjat
kapjanak, részben kompenzálva azt a fáradhatatlan tevékenységet, amelyet nap mint nap
hozzátartozójuk gondozása terén ellátnak. Másrészt az állami ápolási díj évről évre történő emelésének
figyelembevételével ezen jogosultsági körhöz tartozók tevékenységét is elismerve. Továbbá a
megszüntetés időpontja került pontosításra egy-egy kategóriában.
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7. §-hoz
A kötelezően nyújtandó rendkívüli települési támogatás családos értékhatárát megemeltük, ezzel is
hathatósabban segítve a tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő családokat.
Továbbá a felsőoktatásban jelenleg hallgatói jogviszonyban állók félévenkénti nagyobb összeggel
történő támogatását biztosítjuk és ezen kör jogosultsági jövedelemhatárát is megemeltük abból a
célból, hogy tanulmányaik költségeit enyhítsük.
Egy új típusú kategóriába kerülő személyeket is segíteni kíván Önkormányzatunk, még pedig azokat,
akik nem nyernek felvételt adott évben felsőoktatási intézményben, de továbbtanulási szándékukról
nem mondanak le, elősegítve, hogy minél több fiatal tanuljon tovább felsőoktatási intézménybe.

8. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás temetési hozzájárulásként nyújtott típusában az ügyintézési
gyakorlatban előforduló, de eddig nem szabályozott eljárási rendelkezések kerültek pontosításra.
A karácsonyi támogatásra jogosultak körének kiszélesítését rendeltük el.

9-10.§-hoz
Az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát emeltük meg a háztartások vonatkozásában a helyi
lakásfenntartási támogatások esetében. Továbbá a támogatás mértéke fix összegben került
meghatározásra, mely szintén emelésre került. Mindkét esetben a jogosultsági kör kiszélesítése volt a
cél, mivel egyre több esetben kerültek látóterünkbe olyan háztartások, akik minimális mértékben
haladták meg a jogszabályban előírt jövedelem értékhatárát, viszont a rezsiköltségek kifizetése
megterhelő számukra a keresőtevékenységük létesítésével is. A jogosultsági értékhatárok
változtatásakor az évről évre emelkedő minimálbér, garantált bérminirnum és a nyugdíjemelések
mértékét vettük alapul.

11. §-hoz
A helyi adósságkezelési szolgáltatásnál az
eljárás.

egyösszegű

kifizetés vonatkozásában került pontosításra az

12. §-hoz
A rendszeres gyógyszertámogatás családban élők jövedelemhatárát emeltük meg. Figyelemmel, hogy
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének meghatározott százalékában került bevezetésre
a támogatás mértéke, így a jövedelemhatár emelése adott mérték emelését is magával vonzotta.
A jogosultság megszűnésének időpontja került pontosításra azokban az esetekben, amikor még a
hatósági bizonyítvány kiküldésére nem került sor.

13. §-hoz
Köztemetés visszafizetésére kötelezése tárgyában az örökösök vonatkozásában került meghatározásra
méltányossági kategória.

14. §-hoz
Az egyes hatáskörök polgármesterre történő átruházásának pontosítását tartalmazza.

92
15. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások vonatkozásában a módosult mellékleteket tartalmazza
úgy, hogy azokban pontosításra kerültek a fogalom-meghatározások és azok az adatkezelésre
vonatkozó figyelemfelhívást is tartalmazzák.

16. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

17. §-hoz
A hatályon kívül

helyező

rendelkezéseket tartalmazza.

18. §-hoz
Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

7./ napirend: Előterjesztés népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés
meghozata Iá ra
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta, kérem dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztés megtárgyalta és 7 igen
szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Lövei Csaba képviselő úré a szó. Véletlen volt, akkor nincs kérdés. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem
látok jelzést, 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

25/2019. (II. 28.) számú
határozata
népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozataláról
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A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és annak alapján az Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza, Csillag utca
3.)
által a 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a. szám alatt tervezett népkonyha szolgáltatás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez nem járul hozzá.

8./ napirend: Előterjesztés Nvíregvháza Megvei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratainak módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

előterjesztést

a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először 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 egyhangúlag javasolja elfogadásra a
határozat-tervezetet.
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
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.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
26/2019. (11.28.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli óvoda
alapító okiratainak módosításáról
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A

Közgyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
1.) A Gyermekek Háza Déli Óvoda TOP pályázat keretében történő felújítása miatt az intézmény
hatályos Alapító Okiratának módosításával az 1. számú melléklet szerint egyetért, és a
módosító okirat aláírására a polgármestert felhatalmazza.
2.)

A Gyermekek Háza Déli Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet
szerint jóváhagyja.

1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019.(11.28.) számú
határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-7/2019.

Módosító okirat
A Gyermekek Háza Déli óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12. napján
kiadott, SZOC/5201-9/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2019. (11.28.) számú határozatára figyelemmel - a
következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 6.3. pontjának 5 sorában a "4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27. 60 fő" szövegrész
helyébe a "4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27. 0 fő" szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat 6.3. pontjának 10 sorában a " Gyermekek Háza Déli óvoda Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény 150 fő" szövegrész helyébe a "" Gyermekek Háza Déli óvoda Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény 210 fő" szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza,

2019.időbélyegző

szerint
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2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (11.28.) számú
határozatához

Okirat száma: SZOC-1232-8/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Gyermekek Háza Déli óvoda
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

1
2
3
4
5

telephely címe
4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.
4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.
4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.
4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723.hrsz.
4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

2. A költségvetési szerv
alapításával és

megszűnésével összefüggő

rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.05.21.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2.székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
me nevezése

székhel e

1

Kincskereső Óvoda

4400 N

2

Kertvárosi Csicser ő Óvoda

4400 N

3

Bóbita Óvoda

4400 N

4.

Virá Utcai Óvoda

4400 N

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.l.megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

3.1.2.székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2

kormányzati
funkciószám
091110
091120

3
4
5

091140
096015
096025

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott
felvételi körzet.

S. A költségvetési szerv szervezete és

működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a
megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül
megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint
lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
megbízási jogviszony
munkaviszony
2012.évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

1
2
3

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1.típusa: óvoda
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv előirányzatai felett
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1
2
3
4
5

tagintézmény megnevezése
Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli óvoda Bóbita
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csicsergő Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső
Tagintézmény

tagintézmény címe
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 16.
4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.
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6

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai
Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
211 fő

1

Gyermekek Háza Déli Óvoda

2

Gyermekek
Háza
Tagintézmény

3

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

40fő

4

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.

40fő

5

4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

0 fő

6

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723 hrsz.

20 fő

7

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

20 fő

8

Gyermekek
Háza
tagintézmény

Manóvár

90 fő

9

Gyermekek
Háza
Tagintézmény

Bóbita

90fő

10

Gyermekek Háza Déli
Csicsergő Tagintézmény

11

Gyermekek Háza
Tagintézmény

Déli

Óvoda

12

Gyermekek Háza
Tagintézmény

Déli

Óvoda

Déli

Óvoda

Déli

Óvoda

Déli

112 fő

Pitypang

Óvoda

Kertvárosi

210 fő

Kincskereső

112 fő

Óvoda

Virág

224 fő

Utcai

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan
ingatlan címe
helyrajzi
száma

az ingatlan
funkciója, célja

1

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.

4996/2

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga
használat joga

2

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

5165/3

használat joga

óvoda

3

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.

6638

használat joga

óvoda

4

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 16.

6886/3

használat joga

óvoda

5

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

6422

használat joga

óvoda

6

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.

6465/2

használat joga

óvoda

óvoda
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4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky

7

utca 12.

17096

használat joga

óvoda

8

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.

14169

használat joga

óvoda

9

4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

7152

használat joga

óvoda

13723

használat joga

óvoda

13551/2

használat joga

óvoda

8245

használat joga

óvoda

4400 Nyíregyháza, Mandabokor HRSZ
10
13723

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca
11

59.
12

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.

9./ napirend: Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati
támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Szociális,

Egészségügyi

és

Ifjúsági

Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Tormássi Géza
elnök úré a szó.

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. Bizottsági kompetenciájában lényegében a 2-es és a 3-as számú
mellékletben történő pénzügyi elszámolás szerepel, ami ugye a Civil Alap, illetve a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alap pénzügyi elszámolását tartalmazza.
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 Közbiztonsági alapból 2018. évre nyújtott támogatások
elszámolását vizsgálta meg. Ennek alapján a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. 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 a Kulturális Alapból nyújtott
támogatások elszámolásának elfogadásával értett egyet és ezzel a határozat-tervezetben foglaltakat
egyhangúlag javasolja elfogadásra.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Bizottság
a Szociális, Egészségügyi Alapból, az Ifjúsági Alapból nyújtott támogatások elszámolásának
elfogadásával értett egyet és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra 7 igen szavazattal.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mindegyik bizottság egyhangúlag támogatta a
beszámolók elfogadását. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem
érkezett jelzés, de érkezett, dr. Szemán Sándor főjegyző úr.
Dr. Szemán Sándor:( címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Szokatlan módon a
vitában kívánok nagyon röviden részt venni vagy akkor én magam leszek ezek szerint a vita. De nem
lesz vita, természetesen csak egy bővített gondolatot szeretnék elmondani. A számviteli törvény
előírásainak megfelelően az elmúlt évben átalakítottuk a pályázati elszámolás rendszerét,
hozzáigazítottuk a jogszabályokhoz és gyakorlatilag egy nagyon feszes ütemmel, hónapokkal előre
hoztuk mind az elszámolás, mind a pályázat benyújtásának a határidejét. Itt el kell mondani, hogy bár
kimondva a 25 millió forint nem sok pénznek tűnik egy 73 milliárdos költségvetésben, de gyakorlatilag
ez a 25 millió forint több száz civil szervezetet érint és ezen keresztül több ezer embernek az önként
vállalt feladatait segíti ezzel az önkormányzat. Megköszönöm a munkatársaim munkáját, hiszen ők a
munkájukat végezték azért, hogy ez az új rendszer gyakorlatilag hibátlanul és szakszerűen működjön.
De mindenképpen el kell mondanom, hogy köszönöm annak a több száz szervezetnek a munkáját és a
segítő közreműködését, akik nélkül most nem mondhatnánk el, hogy gyakorlatilag komolyabb
probléma, hiba nélkül mindenki el tudott számolni és úgy gondolom, hogy el kell hangozzon az, hogy
köszönjük ezt mindenkinek, hiszen ez biztosítja a jövőbeni működést, mert tudjuk, hogy a helyes
elszámolás a következő támogatásnak is a feltétele. Én azt szeretném kérni, hogy itt az új rendszerre
beállva a következő időszakban ugyanilyen zökkenőmentesen történjen. Természetesen
munkatársaink, a Hivatal dolgozói pedig továbbra is minden segítséget meg fognak ehhez adni.
Köszönöm szépen természetesen a bizottságok megértését is és segítő közreműködését is. Köszönöm
szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Valóban átálltunk egy új rendszerre, ami sokkal
praktikusabb, racionálisabb és én is örülök, hogy mindenki jól állt ehhez és jól is

működik.

Természetesen az Önkormányzat, a városvezetés nem csak ezeken a pályázatokon keresztül tudja
támogatni, más formában is támogatja a civil szervezeteket. Nem látok több hozzászólást, 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

27/2019. (II. 28.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolásáról
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A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) a Kulturális Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 1. számú
melléklet szerint;
2.) a Civil Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 2. számú melléklet
szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását a 3. számú melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 4. számú
melléklet szerint;
5.) a Szociális és Egészségügyi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását
az 5. számú melléklet szerint
6.) az Ifjúsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 6. számú
melléklet szerint
jóváhagyja.
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1. sz. melléklet a 27/2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Kulturális Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

Hatáskört

s.

Döntés

gyakorló

sz.

kelte

megnevezés

Elnyert
Pályázó neve

Pályázó címe

El utalt

Elszámolás

összeg (Ft)

i határidő

80000

80000

2019.01.31

100000

100000

2019.01.31

80000

80000

2019.01.31

50000

50000

2019.01.31

80000

80000

2019.01.31

támogat
ás (Ft)

e

Tényleges
elszámolá
s ideje

Visszafizetendő

összeg

4481,
1.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szent István Nemesi

Nyíregyháza

Rend Első Alapítványa

Templom utca

2018.10.1

7

0

49.
4400
2.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Gyermekmosoly

Nyíregyháza,

Alapítvány

Stadion út

2018.11.0

7

0

32/a

3.

4.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

4400
Közgyűlés

Nyíri Honvéd Egyesület

Nyíregyháza,
Színház út 2.

Közgyűlés

Madárbarátok
Nyíregyházi Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Csaba út 15.

2018.12.0
3

2019.01.2
9

0

0

4400
5.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Naplövő

Egyesület

Nyíregyháza,
Damjanich
utca 4-6.

2018.12.0
4

0
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4481
6.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyírségi Ízkirályok

Nyíregyháza,

Egyesület

Fejedelem u.

370 OOO

370 OOO

2019.01.31

100000

100 OOO

2019.01.31

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

300 OOO

300 OOO

2019.01.31

70000

70000

2019.01.31

60000

60000

2019.01.31

2018.11.2
2

0

16.
4400
7.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyírség Könyvtár

Nyíregyháza,

Alapítvány

Ungvár sétány

2019.01.1
5

0

5.

8.

9.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

"Periférián" Kulturális

4405

és Művelődési

Nyíregyháza,

Alapítvány

Tímár u. 2

Pro Archi Egyesület

Nyíregyháza

4400
Közgyűlés

Kürt u. 5-11.

2019.01.2
9

2019.01.1
8

0

0

4400
10.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Együtt a Családért

Nyíregyháza,

Kulturális Egyesület

Ungvár sétány

2018.10.1
6

0

20.10/42
4400
11.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

XXI. Századi Roma

Nők

Országos Egyesülete

Nyíregyháza,
Május 1. tér
12. 8/52.

2019.01.3
1

0
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Szabolcsi-Szimfonikus
Közgyűlés

Zenekar Közhasznú
Egyesülete

Közgyűlés

Átutazók Művészeti
Egyesület

TEMI Móricz Zsigmond
Közgyűlés

Művelődési

és Ifjúsági

Ház Alapítvány

Generációk
Közgyűlés

Mandabokori Szociális
és Kulturális Egyesülete

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

4400
Nyíregyháza,
Szent István út

2019.01.31

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

80000

80000

2019.01.31

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

320 OOO

320 OOO

2019.01.31

140 OOO

140 OOO

2019.01.31

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

4400
Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B.

2019.01.3
1

0

2019.01.2
9

0

4400
Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-

2019.01.2
5

0

20.
4400
Nyíregyháza,
Kalászos utca

2018.12.0
5

0

2.
4405

Megyei Gasztronómiai

Nyíregyháza,

Egyesület

Míves u. 19.

Talentum Európai

4400

Közhasznú

400 OOO

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fejlődésért

400 OOO

Nyíregyháza,

Alapítvány

Kassa köz 3.

Százszorszép Alapítvány

4400

a Borbányai

Nyíregyháza,

óvodásokért

Kállói út 109/a

2019.01.2
9

2019.01.0
9

2019.01.1
6

0

0

0

105
107 OOO Ft

20.

21.

22.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Vörös Postakocsi
Alapítvány

Nyíregyházi Városvédő
Egyesület

4400
Nyíregyháza,

100000

100 OOO

2019.01.31

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

200000

200 OOO

2019.01.31

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

Nyár u. 7.

4400
Nyíregyháza,
Őz utca 21.

Bessenyei György

4400

Irodalmi és Művelődési

Nyíregyháza,

Társaság

Sóstói út 31/b.

2019.02.0
7

2019.01.2
9

2019.01.3
1

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019. február 07-én
késedelmi kamattal
(7.000 Ft) együtt
visszautalta az
Önkormányzat
részére.

0

0

4400
23.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Eötvös Károly Magyar-

Nyíregyháza,

Izraeli Baráti Kör

Szabadság tér
5. Fsz./3.

2019.01.3
1

0

106
80 OOO Ft

4400
24.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Kalamáris Egyesület

Nyíregyháza,
Budai Nagy

80000

80000

Antal u. 22.

ÖSSZESEN:

3 610
OOO

3 610 OOO

2019.01.31

2019.02.0
1

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019. február 01-jén
visszautalta az
Önkormányzat
részére.
180 OOO Ft.
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2. sz. melléklet a 27/2019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Civil Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.
sz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hatáskört
Döntés kelte

gyakorló

Elnyert
Pályázó neve

Pályázó címe

megnevezése

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Erők

és

Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Szabolcsi Honvéd

Közgyűlés

Műszaki Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Elszámolási

Tényleges

Visszafizetendő

összeg (Ft)

határidő

elszámolás ideje

összeg

80000

80000

2019.01.31

2018.07.04

0

80000

80000

2019.01.31

2018.08.22

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.09.04

0

90000

90000

2019.01.31

2018.09.12

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.09.25

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

(Ft)
Fegyveres

Közgyűlés

El utalt

támogatás

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

Ízületi Betegek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Szántó Kovács J. u.

Egyesülete

2. fsz. 2.

Borbányai Margaréta

4405 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Margaretta u. 50.

Vesebetegek Sz-Sz-B.

4400 Nyíregyháza,

Megyei Egyesülete

Szent István u. 68.

Nyugodt Életet Klub

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Dialóg Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Szabadság tér 2.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Örökzöld Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Városmajor u. 5.

A Népi Hagyományok

4432 Nyíregyháza,

Ápolásáért Alapítvány

Izabella u.2.

Luther Rózsa Evangélikus

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Luther tér 14.

Holdfény Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Bercsényi u. 7.

Tini Show Egyesület

Sóstói út 17.
4481 Nyíregyháza,

Alapítvány

Muskotály u. 37.

Művelődési

Ház és

Idősekért

és

Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,

Sóstóhegyi Gyerekvilág

Könyvtár

Közgyűlés

tere 5.

Simeon és Anna

VOKE Vasutas
Közgyűlés

Hősök

Nyíregyházi Körúti

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

4400 Nyíregyháza,
Nyugdíjas Egyesütet- ··· --városmajor u. 2.

80000

80000

2019.01.31

2018.10.08

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.10.16

0

90000

90000

2019.01.31

2018.11.05

0

70000

70000

2019.01.31

2018.11.06

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.11.07

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2018.11.13

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2018.11.26

0

300 OOO

300 OOO

2019.01.31

2018.11.26

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.11.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.03

0
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyháza és Térsége

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Szövetség

Városmajor u. 2.

Nyíregyháza-SóstófürdőiKözgyűlés

Sóstóhegyi Nyugdíjasok
Szervezete

Közgyűlés

Közgyűlés

OMNIS Alapítvány

Alapítvány

Bölcsődés

Gyermekeink Jövőjéért
Nyíri Amatőr és

Közgyűlés

Független Filmesek
Egyesülete a Kultúráért

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Változókorú

Nők

4481 Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

4400 Nyíregyháza,
Gömb u. 4.
4400 Nyíregyháza,
Malom u. 5.

4400 Nyíregyháza,
Legyező

u. 65.

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Városmajor u. 5.

Cukorbetegek

4400 Nyíregyháza,

Nyíregyházi Egyesülete

Városmajor u. 2.

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Új u. 29.

Egymásért -Családok

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Eperjes u. 10.

Őzike Bölcsőde

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Vécsey köz 31.

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.05

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

140 OOO

140 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

220 OOO

220 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

70000

70000

2019.01.31

2018.12.07

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.12.07

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

110 OOO

110 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Római Katolikus
Közgyűlés

Nyugdíjas Egyesület
Nyíregyháza

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Kossuth tér 4.

Konzervgyári Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Árpád u. 63.

Ezüst-kor Egészségügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjasok Egyesülete

Szent 1. u. 68.

Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete

Szent Imre Katolikus
Szülők

Egyesülete

Együtt Egymásért KeletKözgyűlés

4400 Nyíregyháza,

Magyarországon
Egyesület

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.12.12

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.12.21

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.21

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.07

0

180 OOO

180 OOO

2019.01.31

2019.01.09

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.10

0

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0

4400 Nyíregyháza,
Tompa Mihály u.
16.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.

4400 Nyíregyháza,
Belső

krt. 31.

Halmozottan Sérültek és
34.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szüleiknek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Ungvár stny. 5.

Egyesülete

35.

68/2018.
(IV.25.)

Tóth Edit a Többszörösen
Közgyűlés

Fogyatékosokért
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Kéz u. 12.
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36.

37.

38.

68/2018.
(IV.25.}
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Együtt Veled Alapítvány

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 17.

4400 Nyíregyháza,

Krúdy Gyula utcai Óvoda

4400 Nyíregyháza,

Aprónép Alapítvány

Krúdy Gyula u. 27.

70000

70000

2019.01.31

2019.01.17

0

90000

90000

2019.01.31

2019.01.18

0

160 OOO

160 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.22

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.24

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.25

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

200 OOO

200000

2019.01.31

2019.01.29

0

Pszichotikus
39.

68/2018.
(IV.25.)

betegségben Szenvedők
Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

Szervezete
40.

68/2018.
(IV.25.}

Közgyűlés

Patrónus Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 19.

A Gyermekekért, a
41.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Fiatalokért és a

4400 Nyíregyháza,

Családokért Közhasznú

Május 1. tér 10.

Egyesület

42.

43.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Vakok és Gyengénlátók
Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Búza tér 20.

"Együtt a Gyermekekért"

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Koszorú út 10.
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Teréz Anya Egyesület

Közgyűlés

Dominó Egyesület

"Romano Trajo" Cigány
Közgyűlés

Kulturális és
Közművelődési

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u. 2.
4400 Nyíregyháza,
Jegenye u. 13.

4400 Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

Vidám Gyermekévek

4400 Nyíregyháza,

Közhasznú Alapítvány

Vécsey köz 29.

Felső-Tisza

Vízügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Klub Egyesület

Széchenyi út 19.

Segítség Háza Tirpák

4400 Nyíregyháza,

utódokért Alapítvány

Luther tér 14.

270 OOO

270 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2019.01.30

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.30

0

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.30

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.31

0

180 OOO

180 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

Az elszámolást
behozta
50.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Eszterlánc Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást

0

behozta
2019.02.01-jén.

51.

52.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Jósavárosi Értelmiségi

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Korányi F. u. 15/a.

Fehérbot Sportegyesület

4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. út 10.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0
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53.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

MAJORSÁG Lovas és
Szabadidő

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Újtelek bokor 46.

280 OOO

280 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

Az elszámolást
behozta
54.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Váci Mihály Társaság

4400 Nyíregyháza,

Kulturális Egyesület

Városmajor u. 2.

160 OOO

160 OOO

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást
behozta
2019.02.08-án.

7 500 OOO

7 500 OOO

0
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3. számú melléklet a 27/2019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból pályázat keretében nyújtott
támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

1.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Pályázó neve

Pályázó címe

Tégy a
Gyermekekért
Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.

Vissza-

Elnyert
támogatás
Ft

El utalt
összeg
Ft

Visszafizetett
összeg
Ft

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.15

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.25

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.06

0

105 OOO

105 OOO

0

2019.01.31

2019.01.31

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.23

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.12.19

0

Elszámolási
határidő

Tényleges
elszámolás
ideje

fizetendő

összeg
Ft

4481
2.

3.

4.

5.

6.

68/2018.(IV.25.)

68/2018.(IV.25.)

68/2018.(IV.25.)

68/2018.( IV .25.)

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Nyitni kék
Alapítvány

Közgyűlés

Almácska
Alapítvány

Közgyűlés

A Kereszt Utcai
óvoda
Gyermekeiért
Közhasznú
Alapítvány

Közgyűlés

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány

Közgyűlés

"Játékkal a Kert
Közi
óvodásokért"
Alapítvány

NyíregyházaSóstóhegy,
Jázmin u. 10.

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

4551
NyíregyházaOros, Deák
Ferenc u. 2.

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.
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7.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

Óvodásokért

8.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Agrárifjúságért
Alapítvány

9.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány

10.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Orosért Közéleti
Alapítvány

11.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

12.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

13.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Bátor
Környezetvédők

Egyesülete

Összesen:

4432
NyíregyházaNyírszőlős,

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.28

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.12.19

0

145 OOO

145 OOO

0

2019.01.31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.22

0

4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a

125 OOO

125 OOO

0

2019.01.31

2019.01.16

0

4551
Nyíregyháza,
Kezdő u. 21.

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.03.19

0

1875 OOO

1875 OOO

0

Kollégium u.
50.
4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.
4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u.
76/a
4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál
utca l.

0
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4. sz. melléklet a 27/2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Közbiztonsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

A pályázó neve

1.

Kért támogatás összege

Nyíregyháza-Borbánya

Polgárőr

Egyesület

Közgyűlési

Elszámolás tényleges

Számlával igazolt

döntés

benyújtása

felhasznált összeg

200. OOO Ft

2018. december 14.

200.000.-Ft

200.000 Ft

2019. január 16.

200.000.-Ft

400 OOO Ft

100.000- Ft

2018. november 15.

100.000.-Ft

210 440 Ft

150.000- Ft

2019. január 11.

150.000.-Ft

600 OOO Ft

200.000- Ft

2018. december 11.

200.000.-Ft

300 OOO Ft

150.000- Ft

2018. december 04.

150.000.- Ft

410.000 Ft

237 .500.-Ft

2019. január 29.

237.500.-Ft

400 OOO Ft

400 OOO Ft
2.
Rozsréti

3.

4.

5.

Polgárőr

Nyíregyháza-Légi

Egyesület

Felderítő

Polgári

Egyesület
Nyíregyháza Városközpont
Polgárőr

Egyesület

Nyíregyháza Kertvárosi
Polgárőrség

Egyesület

Közlekedési Polgárőrség
6.

7.

Nyíregyháza

Nyíregyháza - Nagyszállás Polgárőr
Egyesület
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8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Nyíregyházi Déli-Alközpont

247 OOO Ft

100.000.-Ft

2019. január 16.

100.000.- Ft

Orosi Polgárőr Egyesület

760 OOO Ft

237.500- Ft

2019. január 30.

237.500.-Ft

Polgárőr

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 30.

237.500- Ft

800 OOO Ft

200.000- Ft

2019. január 30.

200.000- Ft

500 OOO Ft

100.000- Ft

2019. január 28.

100.000- Ft

300 OOO Ft

150.000- Ft

2019. január 29.

150.000- Ft

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 12.

237.500- Ft

Polgárőr

Jósavárosi

Egyesület

Egyesület

Örökösföld-Újvárosi Polgárőr
Egyesület
Nyíregyháza

Bűnügyi Polgárőr

Egyesület,
Nyíregyháza Manda
Sóstói

Polgárőr

Polgárőrség

Egyesület

Mindösszesen:

2.500.000 Ft

2.500.000 Ft
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S. sz. melléklet a 27/2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Szociális és Egészségügyi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások
elszámolásáról
S.sz.

1

Pályázó neve
Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
748-1/2019

Pályázó címe

Tanulók megvendégelése 30
Nyh., Városmajor
fő, ünnepség szervezése,
u. 2.
vacsora tagok és tanulók
részére 41 fő

Szabolcs Honvéd
Hagyományőrző

Nyh., Színház u. 2.

Bajtársi Egyesület
7858-3/2018
NyíregyházaSóstófürdői-

3

4

5

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Társadalmi
Szervezete 10291/2019

Visszafizetendő

határidő

Az elszámolás
benyújtásának időpontja

70000

2019. január 31.

2019. január 19.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

110 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

80000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

90000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

Elnyert
támogatás

Elszámolási

összeg

Generációk

Műszaki

2

A projekt leírása

Nyh., Igrice u. 6.

Római Katolikus
Nyugdíjas Egyesület
7671-1/2018

Nyh., Kossuth tér
4.

"Nyugodt Életet"
Klub 1228-1/2019

Nyh., Szabadság
tér 2.

együttműködését segítő

ünnep megrendezése (tagok
és gyerekek 51 fő)

Tagok és unokáik, valamint
iskolások számára ünnepség
szervezése, ajándékozás 84
+ 30fő

Közös ünneplés a tagokkal,
unokákkal és a Szent Imre
Gimnázium tanulóival (150
fő)

Karácsonyi ünnepség és
ajándékozás a tagokkal és
unokáikkal 50 fő +15 gyerek
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6

Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület 11681/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

7

Nyíregyháza és
Térsége Nyugdíjas
Szövetség 3891/2019

8

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület 12291/2019

Tagok megajándékozása,
megvendégelése 74 fő

113 OOO

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség és
Nyh., Városmajor óévbúcsúztató (ajándékként
u. 2.
84 főnek 4000 Ft összegben)
és szervezési költség

150 OOO

2019. január 31.

2019. január 4.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 2.

Közös karácsonyi ünnepség,
vacsora 73 fő,
ajándékcsomag 20 fő
óvodás gyereknek

120 OOO

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

9

Simeon és Anna
Nyugdíjas Egyesület
1237-1/2019

Nyh., Bercsényi u.
7.

Vendéglátás, karácsonyi
csomag tagoknak,
unokáiknak és tanulóknak
38 tag és 29 gyerek és 2 fő
pedagógus

70000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

10

Konzervgyári
Nyugdíjas Egyesület
8055-3/2018

Nyh. Árpád u. 63.
11/8.

70 - 95 éves idősek
ajándékozása, fellépő
gyerekek ajándékozása,
vendéglátás kb.80 fő

75000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

11

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület 4601/2019

Nyh., Gulyás P. u.
1.

42 fő óvodás részére
ajándékcsomag, 59 fő
részére vacsora

90000

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

12

Európa Egyesület
1402-1/2019

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

Karácsonyi ünnepség a
nyugdíjas tagoknak (47 fő)

35000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft
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Alvégesi Nyugdíjas
Egyesület 14011/2019

Nyh., Honvéd u.
11.

14

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület 12401/2019

Nyh., Hősök tere
5.

15

Változókorú Nők
Egyesülete 12941/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

16

Gyertyafény
Nyugdíjas Egyesület
1296-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 33.

17

Ezüst-kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete 9671/2019

18

Orosi Nyugdíjasok
Egyesülete 16341/2019

13

Közös ünnepi ebéd és
ajándékozás a tagoknak 87

80000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Ajándékcsomag és
vendéglátás 41 főre

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Nyh., Szent 1. u.
68.

Ünnepi vacsora és
ajándékcsomag 65 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 15.

0 Ft

Nyh., Deák F. u. 3.

Karácsonyi készülődés
advent alatt, karácsonyi
koncert, 30 fő részére
ajándékozás

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

fő

Generációs Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 42 fő,
és 25 fő óvodásnak,
iskolásnak
Ünnepség általános
iskolások és óvodások
bevonásával, tagok
ajándékozása, vendéglátás
80 fő

121

19

Nyíregyházi Belvárosi
Nyh., Vasvári P. u.
Nyugdíjas Egyesület
16.
1171-1/2019

Karácsonyi ünnepség az
ÉVISZ diákjaival
(ajándékcsomag 60 fő
részére és tagoknak
vendéglátás)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

20

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyh., Színház u. 2.
Nyugdíjas Klubja 8541/2019

Klubtagok 45 fő, unokák és
óvodások 5 fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajándékcsomag)

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

21

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány 12311/2019

Nyh., Vécsey köz
2.

Ajándékcsomag 120 fő
részére és vendéglátás

80000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

22

Micimackó
Alapítvány 15891/2018/2019

Nyh. Stadion u.
8/A.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

70000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

23

Őzike Bölcsőde
Alapítvány 14071/2019

Nyh., Vécsey köz
31.

Gyerekek ajándékozása,
ünnepség a 6. számú Idősek
klubjával

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

24

A Nyíregyházi 8. sz.
Nefelejcs Bölcsőde
Gyermekeiért
Alapítvány 14701/2019

Nyh., Sarkantyú
u. 30-36.

"Várjuk Együtt a Mikulást"
program (ajándékok
gyermekek részére)

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

25

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink
Jövőjéért 11731/2019

Nyh., Malom u. 5.

Karácsonyi programok,
ünnepség, ajándék a
bölcsődés gyermekeknek és
szüleinek {100 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

122

"Tégy a
gyermekekért"
Alapítvány 12821/2019

Nyh., Ferenc krt.
1.

27

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány 14591/2019

Nyh., Búza u. 717.

28

Almácska Alapítvány
1298-1/2019

Nyh., Etel köz 13.

26

"Csillagszem
Alapítvány" a
29

nyírszőlősi

óvodásokért 13261/2019

30

Krúdy Gyula Óvoda
Aprónép Alapítvány
1170-1/2019

31

"Játékkal a Kert közi
óvodásokért"
Alapítvány 12411/2019

Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt
hagyományok felelevenítése

50000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

Karácsonyi programok
szervezése, vendéglátás,
kézműves tevékenységek

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Ajándékozás a
gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Ajándékozás 92 gyermek
részére, nyugdíjas dolgozók
megvendégelése

70000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás gyerekek
részére 160 gyerek, ünnepi
vacsora a dolgozóknak és
nyugdíjasoknak (20 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Nyh., Kert köz 8.

Az óvodásoknak játszóház
szervezése, nyugdíjasok és
dolgozók megvendégelése
(50 fő)

58000

2019. január 31.

2019. január 22.

OFt

szülőkkel, nagyszülőkkel

(115 óvodás, 16 dolgozó, 65
vendég)

Nyh.-Nyírszőlős,

Kollégium u. 50.

123
Kézműves

32

Nyitnikék Alapítvány
1427-1/2019

Nyh., Jázmin u.
10.

33

Együtt a
Gyermekekért
Alapítvány 14671/2019

Nyh., Koszorú u.
10.

34

Eszterlánc Alapítvány
1587-1/2018

Nyh., Tas u. 1-3.

"Gyermekeink
Harmonikus
35

Fejlődéséért"

Alapítvány 12971/2019

36

Sóstóhegyi
Gyermekvilág
Alapítvány 10811/2019

37

"Százszorszép
Alapítvány" a
Borbányai
Óvodásokért 10821/2019

foglalkozások,
karácsonyi ünnepség,
óvodai csoportok és
hátrányos helyzetű családok
megajándékozása
Karácsonyi ünnep az
óvodában, Tündérkert
Szeretetotthonban és az
Őszirózsa Nyugdíjas Klubban

66000

2019. január 31.

2019. január 25.

OFt

123 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség az
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégákkal együtt

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Fazekas J.
tér 25.

Játék és szaloncukor
vásárlás az óvodások
számára

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Nyh., Muskotály
u. 37.

"Varázslatos Karácsony", VII.
Generációs Karácsonyi
Ünnepség (300 fő részére)

160 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Kállói u.
109/a.

Karácsonyi műsor az
óvodában és a Móra Ferenc
Általános Iskola Petőfi
Sándor Tagintézményében

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

124

Nyh., Mester u.
19.

Ajándék, vendéglátás
bokortanyákban élő
hátrányos helyzetű
gyermekek, családok
számára (60 csomag)

117 OOO

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

39

"Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 14681/2019

Nyh., Kollégium
u. 54.

Karácsonyi koncert ,
(szociálisan rászoruló
gyerekek megajándékozása,
idősek klubja tagjai
megvendégelése, fellépők
és hozzátartozók
megvendégelése)

98000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

40

Szent Imre Katolikus
Alapítvány 8631/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

75 család megajándékozása,
4000 Ft/fő

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

41

Szent Imre Katolikus
Szülők Egyesülete
862-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

65 család részére
élelmiszercsomag
adományozása ( 4000 Ft/fő)

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

42

Gyermekmosoly
Alapítvány 12301/2019

Nyh., Stadion u.
32/A.

Közös ünneplés az óvoda
gyed-en lévő és nyugdíjas
munkatársaival, szomszédos
iskola tanulóival

50000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

43

Az "Orosi
lskolásokért"
Alapítvány 13251/2019

80000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

38

Kutyafája Közhasznú
Egyesület 5301/2019

Nyh.,

Fő

u. 60.

Mikulásvárás, Adventi
készülődés az iskola
tanulóival, óvodásokkal,
idősekkel

125

44

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
1527-1/2019

Nyh., Vécsey köz
29.

Közös ünneplés
óvodásokkal,
bölcsődésekkel és 6. sz.
Idősek Klubja tagjaival

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

45

"Modern
Kereskedelemért
Kelet Kapujában"
Alapítvány 15241/2019

Nyh., Krúdy Gy. u.
32.

Karácsonyi ünnepség
diákokkal és nyugdíjas
kollégákkal 150-200 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

46

Bethlen Gábor
Oktatási Alapítvány
1591-1/2019

Nyh., Gomba u. 7.

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

47

Gyerekek, Családok,
Anyák Kreatívan
Közhasznú Egyesület
1594-1/2019

Nyh., Geduly u.
15/B.

35000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

48

Mentor Alapítvány
1581-1/2019

Nyh., Sóstói u.
56/b.

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 15.

0 Ft

49

Orosi Gyermekekért
Alapítvány 15861/2019

50

Agrá rifj úságé rt
Alapítvány 9681/2019

Karácsonyi
élelmiszercsomag az
ingyenkonyhát látogatók
számára (130 fő)
Adventi és Mikulás műsor,
kézműves műsor,

önkéntesek
megvendégelése
"Karácsonyi vacsora és
ajándékozás 60 fő
fogyatékkal élő részére

óvodás, iskolás gyerekek
számára, az Idős Otthon
Nyh., Deák F. u. 2. lakói és dolgozói, valamint a
Nyugdíjas Klub tagjai részére
ünnepség szervezése
Nyh. Krúdy Köz 2.

Ajándékozás hátrányos
tanulók részére és
ünnepség

helyzetű

126

51

A Kereszt Utcai
Óvoda Gyermekeiért
Nyh., Kereszt u. 8.
Közhasznú Alapítvány
1633-1/2019

karácsonyi ünnepség az
óvodásoknak, dolgozóknak
(220 fő)

55 OOO

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

55000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Ajándékozás hátrányos

Életfény Alapítvány
1597-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 22.

helyzetű tanulók részére és

53

Egymásért-Családok
Egyesülete 10261/2019

Nyh., Eperjes u.
10. 8/25.

Jósavárosi ünnepváró
rendezvénysorozat

35000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

54

"Együtt a Családért"
Kulturális Egyesület
1021-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

Jósavárosban élők számára
generációs programsorozat
(40 fő)

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

55

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért
Egyesület 14001/2019

Nyh., Május 1. tér
10. fsz/4.

Karácsonyra készülődés és
Mikulásünnepség
(ajándékcsomag és a
program költségei)

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

56

Három Királyfi
Nagycsaládos
Egyesület 15341/2019

Nyh. Főzde u. 41.

Mikulásvonatozás, adventi
barkácsolás, karácsonyi
ünnepség
nagycsaládosoknak,
nyugdíjasoknak

65000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

52

ünnepség

127

57

Luther Márton
Kollégium Tanulóiért
Alapítvány 15951/2019

Nyh., Iskola u. 2.

58

"Kérlek Segíts ... "
Alapítvány 14751/2019

Nyh., Gádor B. u.
40.

Karácsonyi ünnepség a
kollégium tanulóinak, a Joób
Olivér Szeretetintézmény
nyugdíjas klubja tagjainak

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Malom u. 3.

Meleg étel osztása a
rászorulóknak,
élelmiszercsomag
adományozása helyi
rászoruló lakosok részére
(500 fő)

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

Karácsonyi program beteg
gyermekeknek a Jósa
András Oktatókórházban
lOOfő

59

Vöröskereszt
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Szervezete 15231/2019

60

Ízületi Betegek
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 11791/2019

Nyh., Szántó K. J.
u. 2. fsz/2.

Karácsonyi ünnepség
tagoknak 60 fő, önkéntesek
munkájának
megköszönésére ajándék

61

Magdaléneum
Alapítvány 10831/2019

Nyh., Korányi F.
u.160.

Szeretetvendégség az
otthon lakóival és
hozzátartozóival 250 fő

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

62

Patrónus Egyesület
1327-1/2019

Nyh., Közép u. 19.

30 fő részére karácsonyi
vacsora és ajándékcsomag

50000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

63

Félszárnyú Angyalok
Értelmi Fogyatékosok Nyh., Kiss Lajos u.
Egyesülete 156536.
1/2019

Karácsonyi vendéglátás
fogyatékkal élő fiataloknak
(15 fő), Adventi vásár
látogatása Debrecenbe (13
fő)

128

64

65

66

67

68

69

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
1027-1/2019
Szellemi Fogyatékos,
Béna és Epilepsziás
Tóth Edit, valamint az
Epilepsziás
Fogyatékos Fiatalok
Megsegítéséért
Alapítvány 10281/2019
Nyíregyházi ILCO
Egyesület 10181/2019

Nyh., Ungvár
stny. 5. 10/39.

70 család részére
ajándékcsomag, 100
gyermek részére
mikuláscsomag

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Kéz u. 12.

60 család részére
ajándékcsomag és 80 fő,
fogyatékosokat nevelő
család megvendégelése

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 9.

Stomás betegek
megajándékozása

85 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

Pszichotikus
Betegségben
Szenvedők SZ.SZ.B.
Ajándékcsomag, rendezvény
Nyh., Sóstói u. 62.
Megyei Érdekvédelmi
80 fő részére
Egyesülete 10841/2019
Nyírségi Diabéteszes
Adventi délután, 40
Gyermekekért és
Kótaj, Katona P.
gyermeknek ajándék, 60
Fiatalokért Egyesület
u. 26.
főnek vendéglátás
1526-1/2019
Omnis Alapítvány
936-1/2019

Nyh., Gömb u. 4.

A karácsony története
címmel musical bematatása

129

70

71

72

73

74

75

Cukorbetegek
Nyíregyházi
Egyesülete 11691/2019

Nyh., Városmajor
u. 2.

Egyesületi Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 52 fő és
fellépő gyerekeknek 30 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Szent Kamill "Életet
az Életnek"
Nyh., Tallér u. 20.
Közhasznú Alapítvány
1566-1/2019

Az intézmény fogyatékkal
élő lakói és hozzátartózói
számára mikulás csomag és
karácsonyi ajándék,
ünnepség 50 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Búza tér 20.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tiszavasvári
u. 41.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékosztás 200 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Rejtett Kincsek Down
Karácsonyi műsor és
Egyesület 853Nyh., Közép u. 17. ajándékozás fogyatékkal élő
gyermekek számára
1/2019

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

Mikulás program
(vendéglátás és a
rendezvény költségeire) 50
fő (egyesület tagjai és
partner szervezetek)

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Vakok és
Gyengén látók
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 14721/2019
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 13161/2019

Fiatal Fogyatékkal
Élők Otthonáért
Egyesület 13181/2019

Nyh., Gömöri u.
1.

130

76

77

78

Ajándékcsomagok a Szent
József Védőotthon lakóinak
Nyh., Közép u. 17.
35 fő, lakók és szülők
megvendégelése
Ridens Szakképző Iskola
Akadálymentes
diákjai számára karácsonyi
Nyh., Széchenyi u.
Tanulásért Alapítvány
projekthét (vers és
34-38.
1471-1/2019
novellaírás, képeslap készítő
pályázat díjazása)
"Roma no Trajo"
Cigány Kulturális és
Nyírszőlősi lakásotthonban
Közművelődési
Nyh., Hegyi u. 7.
karácsonyi rendezvény
Egyesület 80511/2019
Együtt Veled
Alapítvány 11251/2019

79

Teréz Anya Egyesület
Nyh., Zrínyi 1. u. 2.
1458-1/2019

80

Joób Olivér Gondozó
és Rehabilitációs
Nyh.,
Otthon Fejlesztéséért
Alapítvány 15821/2019

81

Periféria Egyesület
1317-1/2019

Benkőbokor

23.

Nyh., Eötvös u. 1.

Élelmiszercsomag
adományozása 300 család
részére
Joób Olivér
Szeretetintézmény
karácsonyi programja a
tanyákon élő időseknek
óvodás-és iskolás korú
gyerekek bevonásával
Az Egyesület programjában
résztvevő hátrányos
helyzetű gyermekek részére
ünnepség rendezése, 180
ajándékcsomag

40000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

100 OOO

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

70000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

131

82

Generációk
Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete 7491/2019

83

"Együtt az úton"
Közhasznú egyesület
1596-1/2019

84

Területi Művelődési
Intézmények
Egyesülete Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Közhasznú
Alapítványa 11261/2019

85

Zöld Kerék Alapítvány
1403-2/2019

Nyh., Kalászos u.
2.

Civil Karácsony Felsősimán,
Vajda bokorban,
Mandabokorban és
Rozsrétszőlőben hátrányos
helyzetű családoknak

120 OOO

2019. január 31.

2019. január 19.

0 Ft

Nyh., Kemecsei u.
48-50.

Mikulás csomag és
karácsonyi ajándék 230 fő
részére

80000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

Nyh., Arany J. u.
7.1/104.

Művelődési

Ház nyugdíjas
klubjai és a klubtagok
unokái részére karácsonyi
ünnepség 72 fő részére

A

Többgenerációs program
diákok bevonásával,
ajándékozás 50 fő, vacsora
50fő

86

87

HUMAN-NET
Alapítvány 14761/2019

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és
Könyvtár 10191/2019

Nyh.,
Semmelweis u.
24.

Craftábor karácsony
gyermekek, fiatalok és
szüleik részére (előadói díj 3
fő, étkezési költség 30 főre)

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Toldi u. 23.

" Karácsony a Vasutasban",
Adventi Program a
Vasutasban karácsonyi
ünnepség a művelődési
házban működő
egyesületek, klubok
tagjainak, gyerekeknek

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

132

88

89

90

91

92

Nyírségi Ízkirályok
Egyesülete 14741/2019
Sza bo lcs-Szatm árBereg Megyei
Gasztronómiai
Közhasznú Egyesület
1457-1/2019
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Emberek Gazdasági,
Kulturális
Felemelkedéséért
Egyesület 77011/2018
Észak-Kelet
Magyarországi
Cukrász Ipartestület
1529-1/2019
Jövő-Kép

Alapítvány
1473-1/2019

Nyh., Fejedelem
u.16.

A városlakók számára
lapcsánka sütése és
kiosztása 450-500 fő

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Míves u. 19.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Czuczor G.
u.16.

Egyesületi tagok (30 fő) és
támogató tagok (250 fő),
azok családjai és határon túli
partnerek részére
karácsonyi ünnepség

0

2019. január 31.

Nyh., Korányi F.
u. 23/a.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Dózsa Gy. u.
4-6. 5/3.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Képzőművészeti

93

Átutazók Művészeti
Egyesület 14691/2019

Nyh., Tavasz u.
6/b. 2/4.

kiállítás,
gyermekműsorok a Móricz
Zsigmond Városi és Megyei
Könyvtár Kamaratermében
(gyermekek ellátása 120 fő
és előadói díj)
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94

Tabula pláza
Alapítvány 15801/2019

95

Orosért Közéleti
Egyesület 11721/2019

96

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület
7935-1/2018

Nyh., Kéz u. 25.

"Ajándék-Gyár"
gyerekeknek, szülőknek,
nagyszülőknek (saját kezű
ajándék készítés)

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Meggyes u.
76/a.

Adventi programsorozat,
évértékelő karácsonyi
vacsora, tagok részére
ajándékcsomag

75 OOO

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

0

2019. január 31.

Nyh., Fazekas J.
tér 24.

Közös karácsonyfa
öltöztetés a városrész
lakóival, ünnepi vacsora
polgárőröknek,

családtagjaiknak

97

"Szent István Nemesi
Rend" Első
Alapítványa 4591/2019

Nyh., Templom u.
49.

Hátrányos helyzetű családok
támogatása, 45 fő és az
Alapítvány tagjainak
megvendégelése 40 fő

80000

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

Nyh., Kassa köz 3.

Karácsonyi program (műsor,
közös ebéd)
szenvedélybeteg kliens kör
részére 60 fő

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

70000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Talentum Európai
98

Fejlődésért

Közhasznú Alapítvány
1584-1/2019

99

Most Élsz Egyesület
1180-1/2019

Közös karácsonyi készülődés
a Bárczi Gusztáv Általános
Nyh., Városmajor
Iskolával (ajándékcsomag 30
u. 2.
fő részére, élelmiszerköltség
100 fő részére)

100

Tini Show Egyesület
1295-1/2019

Nyh., Sóstói u. 17.

Vendéglátás, műsor 60-70
fő részére

134

A népi hagyományok
101 ápolásáért Alapítvány
1020-1/2019

102

Otthon Egyesület
1426-1/2019

103

Együtt Egymásért
Kelet-Magyarországi
Egyesület 7511/2019

Nyh., Öz köz 63.
4/3.

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Tagoknak ajándékcsomag és
közös vacsora (35 fő)

30000

2019. január 31.

2019. január 9.

0 Ft

Nyh., Báthory u.
30.

Autista gyerekek és
családjuk részére
vendéglátás és ajándékozás

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Toldi u. 23.

Nyh.,

Belső

krt.

31.

Szabolcsi
104

"Esőemberekért"

Alapítvány 15251/2019

"Mesés Karácsony"
rendezvény (táncház, népi
vetélkedő) civil
szervezetekkel (Fehér Nyár
Egyesület, Fátyol Egyesület,
Együtt egy Jobb élet~rt
Egyesület)
Adventi alkotóház-Kreatív
Karácsony! Karácsonyi
díszek készítése,
vendéglátás 35 és 45 fő

105

Fátyol Egyesület
1023-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

Generációk karácsonya 30
fő részvételével

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

106

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
8095-1/2019

Nyh., Városmajor
u. 2.

Az egyesület tagjainak és
unokáinak
megajándékozása

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft
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107

Nyírségi Turista
Egyesület 14041/2019

Nyh., Vasvári P. u.
81. 3/10.

Karácsonyi program
(múzeum látogatás, közös
ebéd) 75 fő részére

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

108

Luther Rózsa
Evangélikus
Nyugdíjas Egyesület
855-1/2019

Nyh., Luther tér
14.

Karácsonyi ünnepség a
tagoknak és fellépő
gyerekeknek 35 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

7 500 OOO
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6. sz. melléklet a 27/2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Ifjúsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.

Döntés

Hatáskört

sz.

kelte

1.

68/2018.

Elnyert

El utalt

Elszámolási

Tényleges

Visszafizetendő

gyakorló

támogatás

összeg (Ft)

határidő

elszámolás

összeg

megnevezése

(Ft)

Közgyűlés

(IV.25.)

Pályázó neve

Pályázó címe

Kutyafája Közhasznú

4246

Egyesület

Nyíregyháza,

ideje

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.09.05

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.19

0

115 OOO

115 OOO

2019.01.31

2018.01.10

0

115 OOO

115 OOO

2019.01.31

2018.12.10

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2019.01.22

0

Mester u. 19.
2.

68/2018.

Közgyűlés

Most Élsz Egyesület

4400
Nyíregyháza,

(IV.25.)

Városmajor u.
2.
3.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Nyírl-Lokálpatrióta,

4400

Ifjúsági és

Nyíregyháza,

Közösségfejlesztő

Lepke u.14.

Egyesület
4.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Nyíregyházi Extrém

4400

BMX Egyesület

Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

5.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közös

Nevező

Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Ószőlő u.123.

3/14.
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6.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Kulturális Életért

4400

Közhasznú Egyesület

Nyíregyháza,

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.22

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.01.29

0

70000

70000

2019.01.31

2018.01.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.11.26

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

1250 OOO

1250 OOO

Szent István
u.20.
7.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Gyermek- Mosoly

4400

Egyesület

Nyíregyháza,
Korányi F.u.44.
fsz.3.

8.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

9.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

10.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Human- Net Szabolcs-

4400

Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza,

Humán Erőforrás

Semmelweis

Fejlesztési Alapítvány

u.24.

Mozgáskorlátozottak

4400

Szabolcs-Szatmár-

Nyíregyháza,

Bereg Megyei

Tiszavasvári út

Egyesülete

41.

Zöld Kerék Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

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

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést is a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Szociális,

Egészségügyi

és

Ifjúsági

Bizottság tárgyalta. Nyilván valamennyi bizottság az illetékességbe tartozó pályázati kiírások alapján
járt el. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta két alap
javasolt pályázati forráselosztását, a Civil alapét, illetve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi alapét,
amit az előterjesztés, illetve a határozat-tervezet l-es, illetve 3-as melléklete tartalmazza. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák Gvörgy:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a Közbiztonsági Alapra beérkezett pályázatokat bírálta
el és ennek alapján a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. 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 a Kulturális Alapra benyújtott
pályázatokat bírálta el és ennek alapján a jelenlévő S fő egyhangú igen szavazatával javasolja
elfogadásra a Közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az Ifjúsági Alapra beérkezett pályázatot
véleményezte és 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozattervezet S-dik pontját.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát a Bizottságok itt is egyhangúlag tettek
javaslatot a Közgyűlésnek. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Vassné Harman Gyöngy képviselő asszonyé a szó.
Vassné Harman Gyöngyi:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Bizottság! Én érintettségemet
szeretném bejelenteni, de szavazni fogok. Köszönöm.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor 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
28/2019. ( II. 28.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról
A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
7.) a Civil Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat az 1. számú melléklet szerint;
8.) a Kulturális Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 2. számú melléklet szerint;
9.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 3.
számú melléklet szerint;
10.)

a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 4. számú melléklet

szerint;
11.)

az Ifjúsági Alapból nyújtott 2019 .. évi pályázati támogatásokat az 5. számú melléklet szerint

jóváhagyja.
12.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
13.) Utasítja a Kulturális Osztály vezetőjét, a Jegyzői Kabinet vezetőjét, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

vezetőjét

szerződések előkészítésével
Felelős:

és a Szociális és Köznevelési Osztály

vezetőjét

a támogatási

kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Doka Diána Kulturális Osztály vezetője (Kulturális Alap, Civil Alap)
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője (Közbiztonsági Alap)

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője (Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alap)
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője (Ifjúsági Alap)
Határidő: 2019. március 31.
14.) Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával kapcsolatos feladatok
végrehajtására.
Felelős:

Pató né Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
2019. március 31.

Határidő:
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1.sz. melléklet a 28/2019. (11.28.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Civil Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz

1.

Pályázó neve
képviselője

Sóstóhegyi
Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István
kuratórium
elnöke

Pályázó
székhelye

4481
Nyíregyháza,
Muskotály u.
37.

Kérelem tárgya

2019. május 30. Egészségnapot szervez az
Alapítvány a településrész óvodásainak,
iskolásainak nyugdíjas klubjainak bevonásával
/kézműves foglalkozások költsége,
jutalomkönyvek díja, vendéglátás és édesség
költsége, virágok költsége/.
2019. június 05. Színház és Repülőtér
látogatást szervez az Alapítvány /szállítási
költség, belépők díja/. 2019. augusztus 21-25.
időtartamban Nyári Tábort szervez az
Alapítvány Szigligeten hátrányosan rászorult
gyermekek részére /szállás költség/.

2018. év elején
Civil Alapból
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

250 OOO Ft

318 OOO Ft

120 OOO Ft

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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Szabolcsi Honvéd
Műszaki

2.

Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület
Kovács József
elnök

3.

VOKE Vasutas
Ház
és Könyvtár
Malamidesz
Szilvia igazgató

4.

Pszichotikus
Betegségben
Szenvedők Sz.Sz.-B. Megyei
Érdekvédelmi
Egyesülete
Hernádi Szilvia
Emese elnök

Művelődési

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.
Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Csipke u.
16.1/3.

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

2019. június 21-23. időtartamban 10 éves
együttműködés évfordulóját ünnepli a Román
Szatmárnémeti Egyesület és a Szabolcsi
Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület /étkezési költség, koszorú költsége,
fürdőbelépők díja/. 2019. augusztus 30. A
Damjanich Emléktáblánál helyez el koszorút az
Egyesület /koszorú költsége/. 2019. október
04. A Damjanich szobornál helyez el koszorút
az Egyesület /koszorú költsége/.

2019. május 25-26. Gyermeknap a
Vasutasban-Modellvasút kiállítást szeretnének
megvalósítani a szervezők kézműves
játszóházzal egybekötve /hirdetési költség,
nyomtatási költség, grafikai tervezés költsége,
szállítási költség, bérleti díj, kosaras körhinta
díja, kézműves játszóház kellékeinek
költsége/. 2019. április 01-július 31.
időtartamban "Kedvenc vonatom"
Rajzpályázatot szeretnének kiírni a szervezők
óvodás és kisiskolás kategóriában /hirdetési
költség, díjazások költsége/.
2019. II. félévében egy kb.12 oldalas verses
kötet/kiadvány megvalósítását tervezi az
Egyesület 50 példányban, melyben a tagok
versei, írásai szerepelnének /szerkesztési és
nyomtatási költség/.

80 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

300 OOO Ft

578 500 Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

100 OOO Ft

60 OOO Ft
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5.

Nyíregyházi
Körúti Nyugdíjas
Egyesület
Vareha Tamásné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

6.

Nyugodt Életet
Klub
Virág Gyuláné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Szabadság
tér 2.

7.

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület
Kardos Lászlóné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Szabadság
tér 2.

2019. május 16-án szeretné megszervezni az
Egyesület a Férfiak Napja e. rendezvényt a
Beregszászi Nyugdíjasokkal /főzéshez
alapanyag költség/. 2019. május 30-án egy
Irodalmi Barangolást szervez az Egyesület
Adyfalvára, Ady Endre halálának 100 éves
évfordulójára, melynek keretében koszorút
helyeznének el a résztvevők Ady Endre
szülőházánál /autóbusz költsége/.
2019. november 21-én Házi Ki M;t Tud?
Vetélkedőt szervez az Egyesület /ajándék
költsége/.

80 OOO Ft

250 OOO Ft

80 OOO Ft

2019. április vagy május hónapban egy
kirándulást szervez az Egyesület
Baktalórántháza-Mándok-Kisvárda
helyszíneken /autóbusz költség, belépődíjak,
étkezési költség/.

100 OOO Ft

230 OOO Ft

80 OOO Ft

2019. május hónapban egy kirándulást szervez
az Egyesület Baktalórántháza-MándokKisvárda helyszínekre /autóbusz költsége/.
2019. június hónapban a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából Kassára és
környékére szervez egy kirándulást az
Egyesület /étkezési költség/.
2019. augusztus hónapban Szigligetre szervez
kirándulást az Egyesület /buszköltség, étkezési
költség, belépők díja/.

120 OOO Ft

340 OOO Ft

100 OOO Ft
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Naplövő

8.

9.

Egyesület

Madják András
elnök

Vakok és
Gyengénlátók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

Nemes-Nagy
Tünde
elnök

4400
Nyíregyháza,
Damjanich u.
4-6.

4400
Nyíregyháza,
Búza tér 20.
fsz 22.

2019. május 23-án és 24-én a Nyitott Tér
Program folytatását tervezi az Egyesület
fiatalok és hátrányos helyzetű fiatalok
számára. Elsődleges cél a fiatalok, hátrányos
helyzetű fiatalok támogatása, felzárkóztatása,
kulturális, hagyományőrző, harcművészeti és
sport programok ajánlása és lebonyolítása. A
programokon részt vehetnek sérült hátrányos
helyzetű fiatalok is /szállítási költség,
megbízási díj, kézműves és kreatív
alapanyagok költsége, gumihegyes nyílvesszők
díja, plakátok és szórólapok költsége/.
2019. április hónapban Felolvasónapot szervez
az Egyesület a Nyíregyháza közéletében
aktívan részt vevő édesanyák
közreműködésével /CD-k díja/.
2019. május hónapban több napos Országos
Braille Olvasásversenyt szervez az Egyesület,
mely rendezvényen Nagy Zsuka költőnő írását
olvassák fel pontírásban /szállás és étkezés
költsége/. 2019. október hónapban
Komolyzenei Koncertet szervez az Egyesület a
Fehér Bot Napja tiszteletére, Nyíregyháza
lakossága részére a Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében,
látássérült zongoraművészek, fuvolisták és
énekművészek közreműködésével /szállás,
étkezés és meghívók költsége, tintapatron és
toner díja/.

0 Ft

180 OOO Ft

90 OOO Ft

250 OOO Ft

670 800 Ft

200 OOO Ft

'"
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10.

Simeon és Anna
Nyugdíjas
Egyesület
Puskásné
Majoros Ilona
elnök

4400
Nyíregyháza,
Bercsényi u.
7.

11.

Nyíregyháza és
Térsége
Nyugdíjas
Szövetség
Szabóné Dr.
Csiszár Gabriella
elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

12.

A Harmónia
Benned Él
Egyesület
Ungvári né
Bacskai Erika
elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
31.6/21.

2019. május 23-án Csigacsináló Versenyt
szervez az Egyesület /alapanyag költség,
édességek díja, higiéniai eszközök díja/.
2019. június 20-án Biblia Versenyt szervez az
Egyesület /ajándékok díja, étkezési költség,
csomagolás költsége/.
2019. szeptember 19-én megalakulásának 25.
Évfordulóját ünnepli az Egyesület, mely
rendezvényt egy Agapéval szeretnék zárni
/étkezési költség, higiéniai eszközök díja,
beteglátogatás költsége, virágok költsége/.
Várhatóan 2019. szeptember hónapban egy
Főzőversennyel és Játékos Sportvetélkedővel
egybekötött Nyugdíjas Találkozót szervez az
Egyesület /szervezési költség, meghívók és
emléklapok díja, ajándékok költsége, díjak
költsége/. 2019. október vagy november
hónapban egy Generációs Szellemi Vetélkedőt
szervez az Egyesület /fénymásolás díja,
irodaszerek költsége, díjak és ajándékok
költsége/.
2019. március 20-án Bagdi Bella Koncertet
szeretne szervezni az Egyesület a
boldogságórán résztvevő és a leendő
boldogságórás gyermekeknek /terembérlet
díja (Continental Aréna), műszaki személyzet
díja, színpadi építés és bontás költsége,
higiéniai eszközök díja, takarítás költsége,
plakátok és szóróanyagok díja, szervezés
költsége/.
..

100 OOO Ft

129100 Ft

70 OOO Ft

100 OOO Ft

320 OOO Ft

80 OOO Ft

0 Ft

646 500 Ft

80 OOO Ft

145

13.

Ízületi Betegek
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Fullajtár
Andrásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Szántó
Kovács János
út 2.

2019. április 09-én egy Betegfórumot szeretne
megvalósítani az Egyesület, ahol a betegutakat
szeretnék bemutatni. A rendezvényre több
szakembert is meghívnak a szervezők. A
rendezvény előtt műszeres állapotfelméréssel,
vérnyomás-, vércukorszint-, testtömegindex
szűréssel, dietetikus tanácsadással és
gyógytornásszal várják az érdeklődőket. Az
Egyesület szeretne egy Kiadványt is készíteni
az érdeklődők részére /vendéglátás költsége,
ajándékok díja, kiadvány költsége, műszeres
állapotfelmérés díja, díszítés és virágok
költsége/.

120 OOO Ft

200 OOO Ft

140 OOO Ft

146

OMNIS
14.

15.

Alapítvány
Juhász Renáta
kuratóriumi elnök

Együtt a
Családért
Kulturális
Egyesület
Szalay László
elnök

4405
Nyíregyháza,
Gömb u. 4.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 20.
10/42.

2019. október 28-án az "ÉLI A MÁNAK"
Programsorozat keretében a IV. Sportnapot
szeretné megszervezni az Alapítvány
fogyatékkal élő személyek részére. A program
célja többek között az egészségmegőrzés,
koordináció fejlesztése, a célszemélyek
hétköznapi rutinból való kimozdítása, az egyén
énképének javítása, a szülők
tehermentesítése, valamint, az hogy
ingyenesen vehessenek részt a rendezvényen
az érdeklődők /étkezési költség, vattacukor
készítés költsége, evőeszközök díja, megbízási
díjak, sporteszközök díja, irodaszerek és
nyomtatás költsége, fellépők díja,
tisztítószerek és higiéniai eszközök költsége,
postaköltség, üzemanyag költsége, telefon
díja, kézműves eszközök és anyagok költsége,
ajándéktárgyak, kulacsok, érmék és serlegek
díja/.
2019. június 04-én az Egyesület II. Családi
Sportnapját szeretné megszervezni az
Egyesülettel kapcsolatban álló civil
szervezetek, az önkéntesek és a Jósavárosban
élő családok részére az Erdei Tornapályán
/élelmiszerek költsége, megbízási díjak,
kézműves alapanyagok költsége/.

150 OOO Ft

574 230 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

90 OOO Ft

147

16.

17.

Együtt Veled
Alapítvány
Eisert Lászlóné
kuratóriumi elnök

Most Élsz
Egyesület
Farkas Árpád
elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 17.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

A Tanulás
Minőségéért

18.

Alapítvány
Forgony Evelin
Tímea
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Tenisz u. 16.

2019. május 23-án egy Családi Napot szeretne
szervezni az Alapítvány a Szent József
Védőotthon fogyatékossággal élő ellátottjai és
családjaik részére. A rendezvény helyszíne:
Lugas Wellness Szálloda és Étterem. A
rendezvénnyel párhuzamosan az alábbi
sportolási lehetőséget biztosítja az Alapítvány
a résztvevők számára: bowling, billiárd/
bérleti díj, étkezési költség, üdítők költsége/.
2019. május 06-07. időtartamban Tanulmányi
Kirándulást szervez az Egyesület a Nyíregyházi
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium tanulói részére Szögliget községet
érintve Kassára /útiköltség, megbízási díj,
élelmiszer költsége/.

2019. május 24-én egy Kirándulást szervez az
Alapítvány a Zempléni Kalandparkba,
elsősorban az Alapítvány szervezésében álló
magántanulók részére /megbízási díjak,
étkezési költség, utazási költség és
belépőjegyek díja/.

70 OOO Ft

135 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

326 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

178 OOO Ft

80 OOO Ft

148

19.

Tóth Edit A
Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Braun Mária
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

20.

Patrónus
Egyesület
Eisert Lászlóné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 19.

2019. év második felében az Alapítvány egy
Kirándulást szervez a Sóstói Múzeumfaluba
sérült gyermekek/fiatalok és egészséges
gyermekek/fiatalok és szüleik részére
/belépőjegyek díja, étkezési költség/.
2019. július vagy augusztus hónapban az
Alapítvány egy Közösségi Napot szervez sérült
és egészséges gyermekek/fiatalok és szüleik
részére /étkezési költség, sport játékok és a
kreatív foglalkozás költsége, reprezentációs
költség, megbízási díj/.
2019. szeptember 13-án egy Csapatépítő
Kirándulást szervez az Egyesület a tagjai,
ellátottjai és családtagjaik számára. A
kirándulás során a résztvevők a SzatmárBeregi Kis Szilva utat szeretnék bejárni. A
program célja elsődlegesen az
egészségfejlesztés, a környezeti nevelés,
közösségfejlesztés, az önkiszolgáló képességek
fejlesztése /személyszállítás költsége, étkezési
költség/.

250 OOO Ft

340 265 Ft

220 OOO Ft

100 OOO Ft

180 650 Ft

100 OOO Ft

149

21.

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány S.
10/39.

Tóth Andrásné
Bacskai Edit elnök

22.

Gyertyafény
Nyugdíjas
Egyesület

Gyukáné Papp
Éva elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 33.
Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Kert u. 2527.

2019. július vagy augusztus hónapban az
Egyesület egy Családi Napot szervez
halmozottan sérült gyermekek/fiatalok
integrációjának elősegítése céljából /étkezési
költség, sport vetélkedőhöz kellékek díja/.
2019. év második felében a klub foglalkozások
keretein belül 4 alkalommal (május, június,
október és november hónapokban) Kreatív
Foglalkozást szervez az Egyesület fogyatékkal
élő fiatalok és szüleik részére /kreatív
foglalkozáshoz kellékek díja, étkezési költség/.

2019. június 08-án Kirándulást szervez az
Egyesület Miskolcra, Miskolctapolcára,
Lillafüredre és környékére /utazási költség/.
2019. október 08-án a Jósa András Múzeumba
szeretné elvinni az egyesületi tagokat a
szervező /belépők díja/.
2019. évben Színházlátogatást szervez az
Egyesület /belépőjegyek költsége/.

170 OOO Ft

420 OOO Ft

160 OOO Ft

0 Ft

200 OOO Ft

80 OOO Ft

150

23.

24.

25.

Fátyol Egyesület
Turóczi Kinga
elnök

A Népi
Hagyományok
Ápolásáért
Alapítvány
Bálint Ramona
elnök

Változókorú Nők
Egyesülete
Dr. Jakó Jánosné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 20.
10/42.

4432
Nyíregyháza,
Izabella u. 2.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 5.

2019. május 07-én Fátyol-Egészségnap c.
rendezvényt szervez az Egyesület, melynek
célja az egészséges életmód népszerűsítése. A
rendezvényen a szervezők vérnyomásmérésre,
vércukor mérésre és szemvizsgálatra is
biztosítanak lehetőséget, valami~t egészséges
ételeket szeretnének elkészíteni az
érdeklődőkkel, mely ételeket a résztvevők
megkóstolhatják /megbízási díjak,
élelmiszerek költsége, terembérlet díja,
egészségügyi eszközök bérleti díja/.
Várhatóan 2019. június 10-én OVILIMPIÁT
szervez az Alapítvány a Búzaszem Nyugati
óvoda öt intézményének csoportjai számára.
A rendezvény célja, hogy a gyermekek népi
vetélkedőkön, sorversenyeken és
kvízjátékokon vegyenek részt /megbízási díjak,
bérleti díj, étkezési költség, reprezentációs
költség, irodaszerek és írószerek költsége/.
2019. április 1-június 30. között Osteoporosis
Tornát szervez az Egyesület az érdeklődők
számára /megbízási díj, terembérlet díja/.
2019. június hónapban egy Kastélytúrát
szervez az Egyesület, mely kiránduláson
szeretnék megtekinteni az alábbi helyszíneket:
Kölcsey-Kende Kastély, Degenfeld-kastély,
Kállay-kúria /utazási költség, tanösvény túra
költsége, belépődíjak költsége/.

0 Ft

166 OOO Ft

100 OOO Ft

150 OOO Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

70 OOO Ft

180 OOO Ft

70 OOO Ft

151

26.

Nyíri Amatőr és
Független
Filmesek
Egyesülete a
Kultúráért

4400
Nyíregyháza,
Ószőlő u. 30.

Petrusák János
elnök

27.

Örökzöld
Nyugdíjas
Egyesület
Szondy Barna
elnök

Őzike Bölcsőde

Alapítvány
28.

Molnárné Tóth
Katalin
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 5.
Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Hermann 0.
u.19.

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz
31.

2019. évben az Egyesület Nyíregyházán
szeretné megrendezni a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Filmszemlét amely 2 napos
rendezvény lenne /meghívó, plakátok
költsége, nyomtatási költség,
számítástechnikai és audiovizuális eszközök,
kiegészítők díja, állófogadás költsége, zsűri
díjazása, ajándékok díja, postaköltség/.

220 OOO Ft

200 OOO Ft

170 OOO Ft

2019. év második felében az Egyesület
szeretne részt venni az Idősek Olimpiája c.
rendezvényen /feliratozott pólók költsége,
feliratos kitűzők díja/. 2019. augusztus 29-én
Egészségnapot szervez az Egyesület, mely
rendezvényen a kórháztól az adott téma
szerinti szakorvos segítségét kérik A
műszereket a későbbiekben a foglalkozásokon
rendszeresen szeretnék használni az egyesület
tagjai /kávé főző készülék költsége,
vérnyomásmérő díja, vércukorszint mérő és a
tartozékok költsége/.

80 OOO Ft

224 OOO Ft

100 OOO Ft

2019. június hónapban "Családos gyereknap"
c. rendezvényt szeretne szervezni az
Alapítvány az óvodások és szüleik részére. A
rendezvényt ugrálóvár, trambulin arcfestés,
lufi hajtogatás, bazár (megunt játékokból),
tombolasorsolás és sok más program színesíti
/mozgásfejlesztő játékok vásárlásának
költsége, légvárbérlés díja, vendéglátás
költsége, "Pörgő-Forgó" kosaras körhinta
bérlése/.

150 OOO Ft

170 OOO Ft

130 OOO Ft

152

29.

Cukorbetegek
Nyíregyházi
Egyesülete
Sinka Gáborné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

NyíregyházaSóstófürdői-

30.

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Szervezete
Tóth Ernőné
elnök

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

2019. június 25-én hagyományteremtő céllal
Családi Napot szervez az Egyesület a tagok és
közeli hozzátartozóik részére az Erdei
Tornapályán /étkezési költség, edények és
evőeszközök díja/.
2019. évben a Cukorbetegek Országos
Szövetsége egy Oktatóprogramot indít el
"Lépésről-lépésre" címmel, melyhez a
nyíregyházi egyesület is csatlakozik. Minden
résztvevő kap egy írásbeli tájékoztatót, mely
tartalmazza a cukorbetegséggel kapcsolatos
fontos tudnivalókat /megbízási díjak, oktatási
anyagok költsége/.
2019. május hónapban Anyák Napi
ünnepséget szervez az Egyesület /virágok
költsége/. 2019. augusztus hónapban
Szigligetre szervez egy Kirándulást az
Egyesület /utazási költség, belépők díja/.
2019. szeptember, november és december
hónapokban Generációs Foglalkozásokat
szervez az Egyesület, melynek keretében
adventi koszorút, viaszgyertyát és lekvárt
készítenek az egyesület tagjai /alapanyagok
költsége/.

100 OOO Ft

100 OOO Ft

90 OOO Ft

90 OOO Ft

270 OOO Ft

100 OOO Ft

153

31.

Felső-Tisza

32.

33.

Vízügyi Nyugdíjas
Klub Egyesület
Radványi Ildikó
elnök

Holdfény
Nyugdíjas
Egyesület
Agura Péterné
elnök

0 Ft

0 Ft

Cselényi György

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
19.

4400
Nyíregyháza,
Hősök tere 5.

2019. március hónapban egy két napos
Budapesti Szakmai Tanulmányutat szervez az
Egyesület /belépők díja/. 2019. május
hónapban egy Szakmai Tanulmányutat szervez
az Egyesület a Nyírségi Szakaszmérnökség
területére /ellátás költsége/. 2019.
szeptember hónapban egy három napos
Erdélyi Tanulmányutat szervez az Egyesület
/belépők és szállás költsége/.
2019, július hónapban egy kirándulást szervez
az Egyesület "Barangolás Móricz Zsigmond
nyomába" c. témához kötődően /buszköltség,
szállás és étkezés költsége/. 2019. augusztus
hónapban az Egyesület köszönti a névnapját
vagy születésnapját ünneplő tagokat /étkezési
költség, ajándékok díja/.

I •

80 OOO Ft

796 OOO Ft

80 OOO Ft

70 OOO Ft

330 OOO Ft

80 OOO Ft

A pályázat
formai
szempontb
ól nem felel
meg a
pályázati
kiírásnak,
így nem
bocsátható
szakmai
bírálatra.

154

Idősekért

34.

és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány
Szilvásiné Bojda
Márta
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

35.

Luther Rózsa
Evangélikus
Nyugdíjas
Egyesület
Hugyecz Jánosné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Luther tér
14.

36.

ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai
Ottó Egyesület
Tarnai Ottóné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Új u. 29.

2019. június hónapban egy kirándulást szervez
az Alapítvány az értelmileg akadályozott és
halmozottan sérült ellátottak és
hozzátartozóik részére Tokajba és Tiszadobra
/buszbérlés költsége, utazási költség,
belépőjegyek díja, étkezési költség/.
2019. október hónapban egy kirándulást
szervez az Alapítvány pszichiátriai betegek és
időskorúak számára Debrecenbe és
Hortobágyra /autóbusz bérlésének díja és
útiköltség, belépőjegyek költsége, étkezési
költség/.
2019. május-június hónapokban egy
Tanulmányutat szervez az Egyesület más
megyék érintésével Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyébe /utazási költség, étkezési költség,
idegenvezetés díja, belépők díja/.
2019. április 2-án az Autisták Világnapján az
Egyesület a 10 éves jubileuma alkalmából egy
Konferenciát szervez Nyíregyházán a
szakemberek, érintett szülők és a fiatalok
részére /terembérleti díj, meghívók költsége,
előadók díja, szervezési és lebonyolítási
költség, catering költsége/.

150 OOO Ft

500 OOO Ft

200 OOO Ft

90 OOO Ft

121 OOO Ft

80 OOO Ft

200 OOO Ft

330 OOO Ft

200 OOO Ft
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37.

38.

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Lendvai Zoltán
elnök

EgymásértCsaládok
Egyesülete
Bodnár Sándorné
elnök

4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál u.

1.

4400
Nyíregyháza,
Eperjes u.
10. 8/25.

2019. szeptember 29-én (eső esetén
szeptember 30-án) egy Gulyás Partit szervez
az Egyesület /evőeszközök, szalvéta valamint
poharak és tányérok költsége, higiénés
eszközök díja, alapanyagok költsége, fellépők
díja, molinó költsége, 2 db. mobil wc
költsége/.
2019. március vagy április hónapban Váci
Mihály születésének 95. évfordulója
alkalmából Klebinczki György zongoraművész
és Kiss Ernő előadóművész közreműködésével
egy Váci-estet szervez az Egyesület Mindenütt
otthon címmel /fellépők díja, útiköltség,
bérleti díjak, szerzői jogdíjak, szállás költsége/.
2019. július hónapban egy Városismereti
Tábort szervez az Egyesület. A cél az, hogy a
résztvevők feldolgozzák Váci Mihály életét. A
táborban kézműves foglalkozások és sok játék
várja az érdeklődőket /vezetők díja,
foglalkozások alapanyag költsége, vetélkedők
díjai, étkezési költség, utazási költség,
szervezési és reklámköltség, kommunikációs
költségek, bérleti díjak/. 2019. december 14én egy Városi Sétát szervez az Egyesület
Nyíregyházán, melynek keretében felkeresik
és megkoszorúzzák a Váci emlékhelyeket
/vezető díja, virágok, koszorúk költsége/.

0 Ft

215 OOO Ft

100 OOO Ft

110 OOO Ft

245 OOO Ft

150 OOO Ft

156

39.

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány

Kiss Jánosné
elnök

40.

Borbányai
Margaréta
Nyugdíjas
Egyesület

Baranyai Imre
elnök

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

4405
Nyíregyháza,
Margaretta
u. 50.

2019. április 01-2019. június 14. között 40
Éves Jubileumi Programsorozatot szeretne az
Alapítvány megvalósítani, melynek keretében
egy Kerti Partit és egy Tokaj-Tiszai
Hajókirándulást szervez az Alapítvány valamint
egy Kiadványt is szeretnének készíteni
/kiadvány készítésének költsége, a Kerti
Partihoz szükséges kézműves kellékek díja,
ajándékok költsége, Ugrálóvár és Trambulin
bérlésének díja, vendég fellépők díja, a
Kirándulás esetében autóbuszbérlés díja,
belépőjegyek költsége/.
2019. május 01-jén egy Majálist szervez az
Egyesület Borbányán a Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjainak és a társ egyesületek
közreműködésével. A rendezvény a
generációk együttműködését segíti elő
/főzőversenyhez alapanyagok költsége,
közreműködők és versenyzők díjazásának
költsége/. 2019. június 20-án egy Kirándulást
szervez az Egyesület a tagok számára az alábbi
helyszínekre: Hollóháza, Vizsoly, Szerencs
/belépők díja, tárlatvezetés díja, útiköltség/.
2019. augusztus 20-án az Államalapítás
Ünnepén az Egyesület tagjai a helyi és a
meghívott csoportokkal együtt ünnepelnek,
melynek keretében generációk közötti
vetélkedőn és főzőversenyen vehetnek részt
az érdeklődők /főzőversenyhez alapanyag
költsége, közreműködők és versenyzők
díjazásának költsége/.

0 Ft

500 OOO Ft

0 Ft

90 OOO Ft

250 OOO Ft

100 OOO Ft

Város/ej/esz
tési és
Környezetvé
de/mi Alap
javasolja
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41.

42.

Váci Mihály
Társaság
Kulturális
Egyesület
Stick Gyula elnök

Ezüst-Kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete
Takács Sándorné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.1/34.

Váci Mihály halálának 50. évfordulója
alkalmából Szakmai Programsorozatot szervez
az Egyesület az alábbi tematika szerint: 2019.
április hónapban a Költészet Napján
Versmondó Versenyeket szervez az Egyesület
/oklevelek, serlegek és ajándékok költsége,
reklámköltség, járulékos költségek/.
2019. június és augusztus hónapokban egy lróOlvasó, Kulturális, Sport és Életmód Tábort
szervez az Egyesület /a díjazottak
elismerésének költsége, reklámköltség,
járulékos költségek/. 2019. április hónapban
Váci Mihály születésének évfordulóján az
Egyesület megkoszorúzza a Nyíregyházán és
vonzáskörzetében található emlékhelyeket
/hangosítás és meghívók költsége,
postaköltség, nyomdaköltség, telefonköltség,
koszorúk díja, járulékos költségek/.
A fenti rendezvényekkel kapcsolatban
népszerűsítő és tájékoztató kiadványt
szeretne megjelentetni az Egyesület
/nyomdaköltség, szerkesztési költség/.

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u. 68.

2019. július hónapban egy kétnapos
Kirándulást szervez az Egyesület Egerbe és a
Szalajkavölgybe /szállás és étkezés költsége,
belépők díja, utazási költség/.

Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Gádor Béla
u. 14. 11/5.

160 OOO Ft

630 OOO Ft

0 Ft

90 OOO Ft

270 OOO Ft

80 OOO Ft

Ifjúsági
Alap
javasolja
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43.

Nyíregyházi
"Verda Stelo"
Eszperantó
Egyesület
Zuberecz Miklós
elnök

44.

Almácska
Alapítvány
Szőllősi Katalin
elnök

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

2019. április hónapban egy előadással és
kulturális rendezvénnyel egybekötött
Közgyűlést szeretne megrendezni az Egyesület
/adminisztrációs költség, terembérleti díj,
étkezési költség, előadói díj/.
2019. május hónapban egy könyv
beharangozóval egybekötött Író-Olvasó
Találkozót szervez az Egyesület, ahol Nemere
István író-műfordító legújabb könyvének
kiadása állna a középpontban /terembérlet
díja, étkezési költség, előadói díj/.
2019. május elején az Alapítvány egy
Kirándulást szervez óvodások és kísérőik
számára a Nyíregyházi Állatparkba /utazási
költség, belépők díja, látogatói busz költsége/.
2019. május-június hónapokban egy
nyújtó előadássorozatot szervez
hat alkalommal az Egyesület "Tudod, hogy mit
kell tenni amikor gyermek" ... avagy az
elsősegély fontossága a mindennapjainkban
címmel. Az utolsó oktatási nap egy
vetélkedővel zárul. Az előadásokhoz 100 db.
segédletet is készítenek a szervezők /előadók
díja, koordinátor díja, terembérleti díjak,
szórólapok költsége, kiadvány költsége, az
elsősegélynyújtáshoz és az újraélesztéshez
szükséges felszerelések, tárgyak, ambu babák
bérlésének költsége, elsősegély csomagok
díja, könyvelés díja/.

0 Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

0 Ft

230 OOO Ft

120 OOO Ft

150 OOO Ft

560 OOO Ft

120 OOO Ft

elsősegély

45.

A Gyermekekért,
a Fiatalokért és a
Családokért
Közhasznú
Egyesület
Nagy Szabina
Erzsébet elnök

4400
Nyíregyháza,
Május 1. tér
10.fszt. 4.
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46.

47.

Vesebetegek
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Kutasi Irén elnök

"Romano Trajo"
Cigány Kulturális
és
Közművelődési

Egyesület
Erdei Virág elnök

48.

Tini Show
Egyesület
Nagy Zoltán elnök

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u. 68.
Levelezési
címe: 4401
Nyíregyháza,
Gondos út
13/A.

4400
Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 17.

Várhatóan 2019. május hónapban az Egyesület
az alapításának 30. Évfordulóját szeretné
megünnepelni. A célcsoport a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyében élő
veseelégtelenséggel érintett személyek és
hozzátartozóik, valamint a betegséggel
foglalkozó szakemberek /étkezési költség,
terembérlet és hangosítás díja, fellépők
tiszteletdíja, torta költsége/.
2019. szeptember közepén a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság
által meghirdetésre kerülő "Roma Ki mit tud?"
vetélkedőre toboroz és készíti fei _a
gyermekeket az Egyesület, valamint a zsűri
munkájában is részt vesznek az egyesületi
tagok. Az Egyesület segít a szervezésben és a
cigány fiatalok díjazásához szeretnének
hozzájárulni /írószer és ajándéktárgyak
költsége, könyvek díja, társas fejlesztőjátékok
díja/.
2019. június vagy július hónapban egy öt
napos tábort szervez az Egyesület magyar és
kárpátaljai gyermekek számára " Magyar
vidék" Nemzeti Expedíció címmel. A
gyermekek lovaglással, állattartással, házi
sajtkészítéssel, kisüzemekkel,
manufaktúrákkal ismerkednek meg játékos
formában a tábor ideje alatt /étkezési költség,
útiköltség, tombola ajándékok díja, belépők
..
költsége/.

.

150 OOO Ft

200 OOO Ft

150 OOO Ft

70 OOO Ft

75 OOO Ft

70 OOO Ft

200 OOO Ft

860 OOO Ft

150 OOO Ft

160

49.

Dominó
Egyesület
Selmeczki Mária
elnök

4400
Nyíregyháza,
Jegenye út

13.

2019. évben az Egyesület az "Alkoss szabadon"
Kreatív Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
Programsorozaton belül az alábbi
programokat, rendezvényeket szeretné
megvalósítani: 2019. április hónapban a Hello
Nyíregyháza rendezvényen kreatív
foglalkozást szeretne szervezni az Egyesület
/kreatív foglalkozások anyagköltsége,
irodaszer díja, könyvelői díj, kiküldetési díj/.
2019. június elején kreatív foglalkozással és
főzéssel egybekötött Családi Pünkösdölő e.
rendezvényt szeretné megszervezni az
Egyesület /könyvelői díj, kiküldetési díj,
étkezési költség, kreatív foglalkozások
anyagköltsége, evőeszközök és higiénés
eszközök díja/. 2019. november hónapban az
Egyesülettel együttműködési szerződésben
lévő szervezet (Szivárvány Idősek Otthona)
által megrendezésre kerülő Közösségi
Programon megvalósuló kreatív foglalkozások
szervezésében és lebonyolításában történő
részvétel /kreatív foglalkozások
anyagköltsége, könyvelői díj, kiküldetési díj/.
Az összes fenti rendezvényhez szeretne venni
az Egyesület egy rendezvénysátrat és egy
sörpadga rn itú rát.

100 OOO Ft

397 OOO Ft

150 OOO Ft
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Talentum Európai
Fejlődésért

50.

51.

Közhasznú
Alapítvány
Hornyákné
Pásztor Enikő
kuratóriumi elnök

Teréz Anya
Egyesület
Morauszki
Andrásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

4400
Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u.2.

2019. július vagy augusztus hónapban "TÁBOR
A SZERMENTES ÉLETÉRT ÉS EGÉSZSÉGEDÉRT"
elnevezésű Tábort szervez a 18. életévüket
betöltött függőségben élő személyek számára.
Az Alapítvány kiemelt hangsúlyt fektet a
relapszus prevencióra /szállás költsége,
művészetterápiás alapanyagok költsége,
étkezési költség, közlekedési költség, irodaszer
költsége, jóga matrac költsége/.
2019. augusztus 17-21. időtartamban egy
Tábort szervez az Egyesület dévai és
nyíregyházi rászoruló gyermekek számára
Nyíregyházán /szállás költsége, csónakázás
díja, belépők díja, étkezési költség/.
2019. augusztus 20-án az Egyesület
nyíregyházi rászoruló családok és a dévai
gyermekek részére egy autóbuszos
Zarándoklatot szervez Budapestre az alábbi
helyszínekre és programokra: Szent Jobb
Körmenet, Parlament látogatás, Ünnepi
Tűzijáték megtekintése /autóbusz költsége,
étkezési költség/.

0 Ft

1256160 Ft

100 OOO Ft

270 OOO Ft

550 OOO Ft

200 OOO Ft
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52.

53.

54.

Szent Imre
Katolikus Szülők
Egyesülete
Szabóné Oláh
Erika elnök

ROTARYClub
Nyíregyháza
Egyesület
Fekete Tibor
elnök

Eszterlánc
Alapítvány
Tenkéné Melegh
Ildikó
elnök

2019. október 22-23-án az Egyesület
megszervezi a Kárpát-medencei Fiatalok IV.
Találkozóját. A Találkozót egybeköti az
Egyesület a munkácsi testvériskolával (Szent
István Líceum) történő 15 éves
együttműködés megünneplésével, a Rákóczi
Szövetség fennállásának és II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé választásának 315.
Évfordulójára történő megemlékezéssel
/szállás költsége, étkezési költség, belépődíjak
költsége/.

180 OOO Ft

427 600 Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Szabolcs út
7/a.

2019. évben az Egyesület megrendezi a IV.
Húsvéti Hagyományőrző Kavalkádot
halmozottan hátrányos helyzetű és egészséges
gyermekek számára. A rendezvényen színes
programok várják a résztvevőket: kulturális
műsor, sport- és szabadidős programok,
képesség fejlesztő foglalkozások, vendéglátás
/ajándékok díja, étkezési költség, a
lebonyolításhoz szükséges eszközök, tárgyak
költsége, a dobogón végző 3 csapat tagjainak
díjazása/.

0 Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

2019. május hónapban egy Családi Napot
szervez az Alapítvány Eszterlánc Nap
elnevezéssel az óvodások és szüleik számára.
Játékos programok, zenei művészek előadása
és kézműves foglalkozások várják a
résztvevőket a rendezvényen /kézműves
foglalkozásokhoz alapanyagok díja, dekoráció
költsége, virágok költsége, vendéglátás
költsége/.

170 OOO Ft

400 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
19.
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SS.

Jósavárosi
Értelmiségi
Egyesület
Koleszár Anna
elnök

S6.

Együtt Egymásért
KeletMagyarországon
Egyesület
Stankóczi László
elnök

4400
Nyíregyháza,
Korányi F. u.
lS/a.

4400
Nyíregyháza,
Belső krt. 31.

2019. május 18-án a 2S. Éves Jubileumukat
szeretné megünnepelni az Egyesület /étkezési
költség, torta költsége, ajándékok és virág
költsége/. 2019. június 17-21. időtartamban
egy Nyári Napközis Tábort szervez az
Egyesület gyermekek számára /étkezési
költség, belépőjegyek díja, autóbusz költsége,
sporteszközök díja, egy kombinált tűzhely
költsége/.
2019. december hónapban négy alkalommal
Főzést szervez az Egyesület hajléktalanok
számára a Periféria Egyesülettel
együttműködve /főzéshez alapanyag
költsége/.
Várhatóan 2019. augusztus 17-én
vetélkedővel és játékos programokkal,
valamint a tagok választásától függően
strandolással, állatparki sétával egybekötött
Családi Napot szervez az Egyesület az
egyesületi tagok és családtagjaik számára
/étkezési költség, belépőjegyek/bérlet díja/.

lSO OOO Ft

670 OOO Ft

120 OOO Ft

70 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft
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57.

Fiatal
Fogyatékkal Élők
Otthonáért
Egyesület
Tolnainé Sitku
Erika
elnök

4400
Nyíregyháza,
Gömöri u. 1.

Alapítvány a
Bölcsődés

58.

Gyermekeink
Jövőjéért

Szána Zsuzsanna
elnök

4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.

2019. április 01-2019. szeptember 30. között
egy "Az Egészség és Környezettudatosság
Három Lépésben" Programsorozatot szervez
fogyatékkal élők és családtagjaik részére az
alábbiak szerint:
1. témakör 2019. április -Egészségünk
védelmében- középpontban a tánc-tornaegészséges táplálkozás áll /étkezési költség,
termékbemutató költsége/.
2. témakör 2019. május: Környezetünk
védelmében - előadás tartása a környezetünk
és a Földünk védelméről, vetélkedő, valamint
kézműves foglalkozás keretében papírból
készítenek a résztvevők ajándéktárgyakat
/előadó díja, ajándékok költsége, vendéglátás
díja, kézműves foglalkozás anyagköltsége/,
3. 2019. június végén vagy július elején egy
Kirándulást szervez az Egyesület "Irány a
természet" témakör keretében a Zemplénbe
/utazási költség, szállás és étkezés díja/.
2019. május végén vagy június elején
Gyermeknap a Hóvirág Bölcsődében e.
rendezvényt szeretné megszervezni az
Alapítvány a bölcsődés gyermekek és szüleik
részére. Játékos programok, ugráló vár,
bábszínház, arcfestés várja az érdeklődőket
/vendéglátás költsége, ugráló vár
kölcsönzésének díja, készségfejlesztő játékok
vásárlásának díja/.

0 Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

140 OOO Ft

200 OOO Ft

120 OOO Ft
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59.

60.

Fehérbot
Sportegyesület

Csonka Ferenc
elnök

"A tehetségért -a
Zrínyiért"
Alapítvány

Hrotkó Anna
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Dózsa
György út
10.

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
29-33.

2019. évben "A bátorság a győzelem alapja" e.
Projekt keretében három alkalomból álló
programsorozattal kívánja felhívni a figyelmet
az Egyesület a fogyatékossággal élő fiatalok
szabadidős és versenysportjára, mely projekt
keretén belül a résztvevők kipróbálhatják a
látássérült emberek kedvelt sportját a vakfocit
és a csörgőlabda sportágakat. A szervezők
érzékenyítő programokkal és kerekasztal
beszélgetésekkel színesítik a rendezvényeket.
A programokon sérült és ép fiatalok és
családjaik vesznek részt. Időpontok: 2019.
április 02. Autizmus Világnapja, 2019.
szeptember 18. Rokkantak Világnapja, 2019.
október 15. Fehér Bot Napja
/rendezvényenként étkezési költség, díjak,
tárgynyeremények és emléktárgyak költsége,
szervezési költség/.
2019. május-június hónapban Művészeti
Gálaműsort szervez az Alapítvány. Változatos
produkciókkal készülnek a tanulók, lesz társas
tánc, szavalat, néptánc, színjátszás /jutalmak
díja, vendéglátás költsége, színpad bérlésének
díja/.

150 OOO Ft

420 OOO Ft

120 OOO Ft

0 Ft

150 OOO Ft

100 OOO Ft
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61.

62.

"Ligeti Óvoda
Gyermekeiért"
Alapítvány
Hagymásiné
Kovács Melinda
kuratóriumi elnök

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi
Szervek
Nyugdíjas Klubja
Szluk István elnök

4400
Nyíregyháza,
Liszt Ferenc
u. 32-34.

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.
Levelezési
címe: 4481
Nyíregyháza,
Attila u. 78.

2019. év május hónapban a tanköteles korú
gyermekek részére szervez egy Kirándulást az
Alapítvány a napkori Erdei Iskolába /utazási
költség, védett természeti értékek
bemutatásának és egyéb programoknak a díja,
étkezési költség/. 2019. június hónapban a
2018/2019. tanév zárásaként a "Ligeti Napok"
elnevezésű kulturális rendezvényt szeretné
megszervezni az Alapítvány /hagyományőrző,
népi játékok bérlésének díja, népi
mesterségek bemutatásának, kipróbálásának
költsége/.
2019. május hónapban az Egyesület szeretne
megemlékezni május 1-jéről és az Anyák
napjáról /étkezési költség, ajándékok díja,
virágok költsége/. 2019. június hónapban egy
Baráti Találkozó keretében fogadja az
Egyesület tagjait a Miskolci Helyőrségi
Nyugdíjas Klub és bemutatják részükre a város
nevezetességeit, valamint a tagok szeretnék
Edelény látnivalóit is megtekinteni /belépők
díja, autóbusz költsége, ajándék díja/.

0 Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft

80 OOO Ft

205 900 Ft

80 OOO Ft
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63.

Nyíregyházi
Belvárosi
Nyugdíjas
Egyesület
Szokol Tiborné
elnök

64.

Nyíregyházi
Görög Katolikus
Ifjúsági Egyesület
Polyákné Németh
Ágnes
elnök

4400
Nyíregyháza,
Vasvári Pál u.
16.

4400
Nyíregyháza,
Bethlen
Gábor u. 7.

2019. június hónapban egy kétnapos Irodalmi
és Történelmi Kirándulást szervez az Egyesület
az alábbi helyszínekre: Nagycenk, Fertőd, Győr
és környéke /belépődíjak, idegenvezetés
költsége, szállás költsége/.
2019. szeptember hónapban az Egyesület egy
Kirándulást szervez a Zempléni Tájvédelmi
Körzet területére /belépődíjak költsége/.
2019. október hónapban egy Vetélkedőt
szervez az Egyesület Nyíregyháza és Térsége
Szellemi Vetélkedő címmel /a vetélkedő
előkészítésének és az anyagok elkészítésének
díja, vendéglátás költsége, jutalmak költsége,
dekorációk díja/.
2019. október 22-23-án az Egyesület a Szent
Imre Katolikus Szülők Egyesületével
együttműködve megszervezi a Kárpátmedencei Fiatalok IV. Találkozóját. Négy
ország határain átívelő Civil Szervezeti
Program megvalósításában vesz részt az
Egyesület /étkezési költség, szállásköltség/.

90 OOO Ft

190 OOO Ft

80 OOO Ft

0 Ft

225 600 Ft

150 OOO Ft
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VIT-ACTIVE

65.

Mozgás és
Lendület
Sportegyesület
Tóthné Vitai Klára
elnök

4551
Nyíregyháza,
Tornácos u.
76.

2019. 04.01-2019.12.31 között Tartásjavító
Gerinctornát szervez az Egyesület vakok és
gyengénlátók számára /terembérlet költsége,
rehabilitációs szakember díja/. 2019. július 20án egy egész napos Rekreációs Kirándulást
szervez az Egyesület vakok és gyengénlátók
számára a Füzéri Várhoz /minibuszos
szolgáltatás díja, idegenvezető költsége,
belépők díja, étkezési költség/.
2019. október 26-án egy Előadást szervez az
Egyesület az egészséges életmód jegyében
vakok és gyengén látók számára /terembérlet
díja, dietetikus szakember díja, kreatív séf
tiszteletdíja, alapanyagok költsége,
reprezentációs költség, rekreációs szakember
díja/.

''

0 Ft

500 OOO Ft

120 OOO Ft
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Lógjunk Anyuval
Kulturális és

66.

Szabadidő

Egyesület
Magyar Nóra
elnök

Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

67.

óvodásokért
Fedorné Hamza
Mariann
elnök

4431
Nyíregyháza,
Vénusz u. 6.

4432
NyíregyházaNyírszőlős,

Kollégium u.
50.

2019. május hónapban Nyíregyházi Hordozási
Baba EXPO-t szervez az Egyesület /kiállítási
eszközök bérlésének díja, marketing eszközök
gyártásának és terjesztésének díja,
terembérlet díja/. 2019. július hónapban a
Lógjunk Anyuval és Tégy az egészségedért
Családi Nappal egybekötött Jótékonysági
Rendezvényt szeretne szervezni az Egyesület
az egészségmegőrzés jegyében /terembérlet
díja, kiállítók és előadók tiszteletdíja,
marketing eszközök gyártásának és
terjesztésének költsége/. 2019. november
hónapban a Koraszülöttek Világnapja
alkalmából "Tegyünk a legkisebbekért"
Jótékonysági Rendezvényt szervez az
Egyesület /marketing eszközök gyártásának és
terjesztésének költsége, adománygyűjtések
előkészítésének és legyártásának díja,
terembérlet díja, előadók tiszteletdíja/.
2019. április utolsó hetében a Föld Világnapja
alkalmából kiállítást, valamint játékos
vetélkedőket szeretnének szervezni az
Alapítvány tagjai /virágok díja, kerti asztal és
pad díja, versenyzők díjazása, kiállításhoz
kellékek költsége/.

Mindösszesen:

,,

0 Ft

0 Ft

500 OOO Ft

200 OOO Ft

150.000 Ft
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21881305
Ft

7 500000
Ft

Város/ej/esz
tési és
Környezetvé
de/mi Alap
javasolja
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2.sz. melléklet a 28/2019. (11.28.) számú határozathoz a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Kulturális Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz.

1.

Pályázó neve,
képviselője

Pályázó címe

Kérelem tárgya

"Gulyás Pál utcai Gulyás Parti" 6. alkalommal
Sóstóhegyen. A rendezvény lehetőséget
biztosítana a helyi lakosok találkozására,
Szent István
egymás megismerésére, közös szórakozására.
Nemesi Rend Első
4481
A siker mutatója, hogy első alkalommal 80-100
Alapítványa
Nyíregyháza fő vett részt, 2018. évben már 300 fő.
Templom utca Támogatást kérnek: az élelmiszer
Móré Mihály
alapanyagokhoz, ásványvíz és üdítő italokhoz,
49.
kuratórium
eldobható evőeszközök, és a rendezvényhez
elnöke
kapcsolódó zenés műsort szolgáltató
tiszteletdíjára, higiénia feltételeinek
biztosításához.

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

80 OOO Ft

345 OOO Ft

70 OOO Ft

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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2.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Emberek
4400
Gazdasági,
Nyíregyháza
Kulturális
Czuczor
Felemelkedéséért
Gergely u. 16.
Egyesület
Pál Zoltán elnök

Nyíri Honvéd
Egyesület

3.
Tóth Sándor
elnök

4400
Nyíregyháza,
Színház út 2.

Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléje
Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ
színháztermében 2019. áprilisában. Több
művészeti, pl. ének és tánccsoport lép fel.
Támogatást kérnek: terembérletre,
hangosításra, vendéglátásra, díjakra. Összesen
145.000 Ft. Régiós Szava lati Verseny
Nyíregyházán. 2019. júniusában,
Nyíregyházán a Városmajor u. 2. sz alatt.
Támogatást kérnek: terembérletre,
hangosításra, vendéglátásra, díjakra.
Összesen: 140.000 Ft. KI MIT TUD verseny
szervezése, lebonyolítása különbÖző
művészeti csoportok, egyéni előadók részére
2019. őszén. Támogatást kérnek:
terembérletre, hangosításra, vendéglátásra,
díjakra. Összesen: 145.000 Ft.
Thuróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola
épületében emléktábla állítása Hudák Julia
nyíregyházi művésznek. Hudák Julia az egykori
evangélikus iskola tanulója 1892-ben született
Nyíregyházán. Budapesten szerzett okleveles
színész, zongoratanár és balettáncos
képesítést. Olaszországban képezte magát
tovább. Európa és világhírű balettművész lett,
majd Amerikában telepedett le, öregbítve
országunk hírnevét. Az emléktábla avatást és
későbbi ápolását az Evangélikus Iskolával
közösen tervezik.
Támogatást kérnek: emléktábla készítésre
80.000 Ft, irodaszerre 20.000 Ft.

0 Ft.

80 OOO Ft

370 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati program
nem felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő céloknak.
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SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Gasztronómiai
Egyesület

4.

Tóthné Medved
Zsuzsanna
elnök

4

5.

tor Dance Tánc,
Sport és
Kulturális
Egyesület
Bárány Kristóf
elnök

"Az egészséges táplálkozás
mindennapjainkban" 2019. év tavaszán
NYHMJV rendezvényein. Helló Nyíregyháza Városnap rendezvényein egészséges étel- és
4405
Nyíregyháza alkoholmentes italkóstoló, tájékoztató
Míves utca 19. biztosítása 700-800 fő részére.
Támogatást kérnek: élelmiszeralapanyagokra,
segédanyagokra.
15 éves a 4 far Dance, ezen alkalomból 2019.
novemberében egy műsort terveznek a Móricz
Zsigmond Színházban.
Támogatást kérnek: technikai feltételekre
4400
Nyíregyháza (színpad, hang, fény): 400.000 Ft.;
Sólyom utca 7. vendégművészekre: 200.000 Ft.; arculati
anyagokra, prospektusokra, névjegyekre,
1/5
autogram kártyákra: 100.000 Ft.; új
koreográfia zenei munkálataira (stúdió munka,
zenekar): 200.000 Ft.

670 OOO Ft

500 OOO Ft

400 OOO Ft

0 Ft

900000 Ft

250 OOO Ft
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6.

Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Hegedűs

Józsefné
elnök

Gyermekmosoly
Alapítvány

7.

Rácz Anikó
kuratórium
elnöke

"Szüreti hét" A Keleti Óvoda Százszorszép
Tagintézménye az előző évekhez hasonlóan
igényesen szeretné megvalósítani a már
hagyománnyá vált Szüreti programhetet.
Célja: a gyerekek és a szülők figyelmének
felhívása tájegységünk hagyományápolására,
az egészséges életmódra-táplálkozásra.
4405
Támogatást
kérnek: Szüret a Nagykállói
Nyíregyháza,
Kállói út 109/a almáskertben. 60.000 Ft. utazás költsége.
Gyümölcsök, zöldségek, magvak feldolgozási
lehetőségei. Eszközök, edények vásárlása: 71
820 Ft. Néphagyományokkal való ismerkedés a
Múzeumfaluban: 60.000 Ft. utazás költsége.
Szüreti sportvetélkedő. Díjazásra: 5.000 Ft.
Alma napi jótékonysági vásár: 20.000 Ft.

4400
Nyíregyháza,
Stadion út
32/a

"A magyar népmese hete" programsorozat
2019. év szeptemberében. A
rendezvénysorozat részeként a szülők és a
gyerekek is mondanak mesét, a gyermekek
számára mesemondó és rajzversenyt
rendeznek a legjobb mesemondókat díjazzák.
Támogatást kérnek: hirdető plakátokra,
oklevelekre, kifestőre és színes ceruzára,
jutalomkönyvre, dekorációra, kézműves
eszközökre, reprezentációs költségekre a
versenyzőknek és kísérőiknek.

295 OOO Ft

216 820 Ft

0 Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

130 OOO Ft

Városfejlesztési é
Környezetvédelm
Alap javasolja
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8.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Néptánc
Egyesület
Demarcsek
György
elnök

9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál
támogatása 2019. augusztus 15-21. A fesztivál
helyszínei: Kossuth tér, Szabadtéri Színpad,
4400
VMKK, Múzeumfalu, Inczédy György
Nyíregyháza, Kollégium.
Bethlen Gábor Támogatást kérnek: előkészítő munkák,
u. 30.
engedélyek: 200.000 Ft. előadókközreműködők díjazása: 600.000 Ft. internetes
reklám, propaganda költségek: 100.000 Ft.

0 Ft

900 OOO Ft

850 OOO Ft

0 Ft

330 OOO Ft

150 OOO Ft

"Nyíregyháza-Fiatal-Család-Jövőkép"

Jövő-Kép

Alapítvány
9.

Szoboszlai Gyula
Kuratórium
elnöke

4400
Nyíregyháza,
Dózsa György
utca 4-6. 5/3.

NYMJV
tavaszi nagyrendezvényein való megjelenés.
"Érezd jól magad Nyíregyházán! Játszunk,
beszélgessünk nyíregyházi fiatalokkal, fiatal
felnőttekkel, fiatal családokkal. OKOSTÁNYÉR
népszerűsítése. Kiscsoportos játékok, az
egészséges életmód és a környezettudatosság
jegyében.
Támogatást kérnek: sátor, asztalok, székek
bérlése: 50.000 Ft.
szórólapok, ajándéktárgyak: 50.000 Ft.
gyümölcsök, alapanyagok, egészségtudatos
ételek: 230.000 Ft.
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10.

Észak-Kelet
Magyarországi
Cukrász
Ipartestület
Görömbei
Sándorné
elnök

11.

Váci Mihály
Társaság
Kulturális
Egyesület
Stick Gyula elnök

Három kiemelt városi rendezvényen (Helló
Nyíregyháza, Városnap, Tirpák Fesztivál)
sütemények biztosítása az érdeklődő közönség
számára, hagyományápolás, tradicionális
receptek alapján készített finomságok
kínálása. Támogatást kérnek: alapanyagok,
tálaló és csomagolóanyagok beszerzéséhez.
4400
Helló Nyíregyháza rendezvény kapcsán:
Nyíregyháza, 150.000 Ft. Városnap rendezvény kapcsán:
Korányi F. utca 150.000 Ft.
23/a
Tirpák Nap rendezvény kapcsán: 200.000 Ft.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.1/34.

Könyvkiadás, naptár kiadás, emblematikus
évfordulóhoz kötődően különböző
rendezvények, Budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeumban Váci Mihály író-költői hagyatékok
további kutatása és a 95. születési
évfordulóhoz, valamint halálának 50.
évfordulójához kötődő emblematikus
rendezvények.
Támogatást kérnek:
kutatási munkálatok: 420.000 Ft.
könyvkiadás: 450.000 Ft.
élelmezés, szállás, utazási költség: 200.000 Ft.
járulékos költségek: 80.000 Ft.

r

0 Ft

500 OOO Ft

300 OOO Ft

160 OOO Ft

1150000 Ft

0 Ft

Ifjúsági Alap
javasolja
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12.

Gyerekek,
Családok, Anyák
Kreatívan
Közhasznú
Egyesület,
Gyerecsak
Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Geduly H. u.
15/B.

Valcsák Viktória
elnök

13.

Nyírségi
Ízkirályok
Egyesület
Szoboszlai Gyula
elnök

4481
Nyíregyháza,
Fejedelem u.
16.

Hurci Fesztivál című rendezvényüket 2019.
október 12. napján kívánja megrendezni. A
rendezvény vidám, fesztivál hangulatban
szeretné felhívni a résztvevők figyelmét arra,
hogy gyermekünkhöz kötődni jó, és hogy
mindenki hozzájárulhat a maga módján ahhoz,
hogy az ide látogatók Nyíregyházát
családbarát városként ismerjék meg. Helyszín:
Nyíregyháza sétáló utcái. Programok:
baba hordozási tanácsadás, szakmai
segítségnyújtás, az anyaság vonzó
bemutatása, hordozó eszközök börzéje.
Támogatást kérnek: Előadók, szakemberek
díjaira; Játékvár kölcsönzésére;
Hangtechnikára; Fotózás díjára; Könyvelő
díjazására.

Városi nagyrendezvényeken való részvétel! A
védjeggyé vált "Ízkirályok lapcsánka" osztása
és/ vagy egyéb a helyi hagyományokat
bemutató ételek készítése, kóstoltatása.
Hella Nyíregyháza - 1000 lapcsánka
Városnap 1000 lapcsánka és tirpák
egytálételek
Tirpák Nap 1000 lapcsánka és tirpák
egytálételek
Támogatást kérnek: alapanyagok, járulékos
költségek, gázpalack, kiosztáshoz szükséges
eszközök, szalvéta, tálca, szedő csipeszek:
600.000 Ft.

0 Ft

150 OOO Ft

OFt

700 OOO Ft

600 OOO Ft

450 OOO Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati prograrr
nem felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő céloknak.
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14.

Alvégesi
Nyugdíjas
Egyesület
Kósa Lászlóné
elnök

15.

Burattino
Bábszínház
Egyesület
Kerekes János
elnök

4400
Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 64.
V/40

Részvétel a Tavaszi Kulturális Fesztiválon. Az
Alvégesi Nyugdíjas Egyesület "Jázmin
Tánccsoportja" 2018. nyarán alakult, a
táncokhoz forma ruhájuk még nincs.
Támogatást kérnek: ruhaanyagra, varratásra,
kész blúzok vásárlására. 6 db táncruha és 6 db
blúz vásárlására: 65.400 Ft.
Békés Pál: Spárga -tengeralattjáró zenés
bábelőadás bemutatója 2019. április. Az
interaktív zenés bábjáték célközönsége:
óvodások, kisiskolások a játék résztvevői is
egyben. Hangsúlyt kap a zene az előadás
során. Rendező: Tóth Károly. Zene: Kazár Pál.
Báb-látvány: Sebők Réka
Támogatást kérnek: báb-látványtervezéskivitelezés: 300.00 Ft. Zene-hangfelvétel:
50.000 Ft. Plakát, szórólap, nyomdai
munkálatok: 150.000 Ft.

80 OOO Ft

65 400 Ft

50 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

300 OOO Ft
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16.

Generációk
Mandabokori
Szociális és
Kulturális
Egyesülete
Vassné Harman
Gyöngyi
elnök

Nyíregyházi ILCO
Egyesület
17.
Kovács Istvánné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Kalászos utca
2. sz

Tirpák Fesztiválon való részvétel 2019.
szeptemberében.
Támogatást kérnek: kb. 1000 adag rétes és
béles hozzávalói, stand dekorációjához:
110.000 Ft.
Idősek napja rendezvények megtartása 2019.
okt. 1 és okt. 31 között. Kulturális előadás a
település részen élő időseknek.
Támogatást kérnek: fellépő művészek
díjazására, vendéglátásra, ajándékra: 190.000
Ft.
Gyermeknap Felsősimán című rendezvény
megtartása 2019. június 1. Támogatást
kérnek: LULU bohóc, ugrálóvár,
kézművesfoglalkozás kiadásaira: 270.000 Ft.

"30 éves a Nyíregyházi ILCO Egyesület" 2019.
szeptember 28-án jubileumi ünnepség
4400
megtartásához kérnek támogatást.
Nyíregyháza,
Támogatást kérnek: terembérleti díjra (VMKK):
Szabadság tér
100.000 Ft. énekkari fellépő ruha: 300.000 Ft.
9.
jubileumi kiadvány: 100.000 Ft.

370 OOO Ft

570 OOO Ft

300 OOO Ft

90 OOO Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft
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18.

Tini Show
Egyesület
Nagy Zoltán elnök

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 17.

Átutazók
Művészeti

19.

Egyesület
Mihálka György
elnök

20.

Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Balogh Zoltánné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári
út. 41.

Gyermek-és Ifjúsági képzőművészeti verseny
és Találkozó Szabolcsi és Kárpátaljai gyerekek
S korosztályos (ált. iskola és gimnázium)
képzőművészeti versenye. A pályamunkákat 3
tagú zsűri bírálja, korosztályonként a legjobb 3
helyezett díjazása és kategóriánkként 1
különdíj. Támogatást kérnek: bérleti díjra,
kiállításhoz kapcsolódó anyagköltségre,
plakátok-oklevelek, zsűri díjazására, nyertes
pályamunkák díjazására, különdíjazására.
"Színkavalkád" címmel 10 alkalmas
festőkurzus életkortól függetlenül művészet
iránt érdeklődők részére. 2019. szeptember és
november közötti időszakban kerül
megvalósításra kis csoportos művészeti
foglalkozások keretében. S éve indult a
kezdeményezés, az érdeklődés töretlen.
Támogatást kérnek: alapanyagokra 250.000 Ft.
Bérleti díjra (VMKK) 100.000 Ft.
"Esély" Kulturális programsorozat 2019.
Ill. Fogyatékkal Élők Művészeti Csoportjainak
Találkozója és Társszervezeteinek Közös
Kreatív Kiállítása. Támogatást kérnek:
anyagszükséglet 15.000 Ft. Díjazás,
vendéglátás 100.000 Ft.
Színházlátogatás (Móricz Zsigmond Színház
Nyh.)
Támogatást kérnek: szervezés, telefonálás:
S.OOO Ft. Jegyek ára: 45.000 Ft.

240 OOO Ft

260 OOO Ft

OFt

180 OOO Ft

350 OOO Ft

180 OOO Ft

35 OOO Ft

165 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

Ifjúsági Alap
javasolja
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Lógjunk Anyuval
Kulturális és
Szabadidő

21.

Egyesület
Magyar Nóra
elnök

22.

TEMI Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Alapítványa

Nyíregyházi Hordozási Baba EXPO
megrendezése 2019. májusában. -lógjunk
Anyuval és Tégy az egészségedért - Családi
nappal egybekötött jótékonysági rendezvény
4431
az egészségmegőrzés jegyében 2019. július
Nyíregyháza
Koraszülöttek Világnapja 2019 - "Tegyünk a
Vénusz utca 6.
legkisebbekért" jótékonysági rendezvény
2019. november.

Fogyatékkal élők XVII. Művészeti fesztiválja és
kiállítása megrendezése 2019. május 01-től
4400
2019. május 31-ig. Kb. 150 fő résztvevő.
Nyíregyháza, Támogatást kérnek: résztvevők ellátása
Rákóczi út 18- 150.000 Ft. Emléktárgyak, ajándékok: 80.000
20.
Ft.

Kasaróczki Ágnes
elnök
Mindösszesen:

0 Ft

500 OOO Ft

OFt

115 OOO Ft

230 OOO Ft

100 OOO Ft

9 452 220 Ft

í·•,

3 750 OOO Ft

Civil Alap
javasolja
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3.sz. melléklet a 28/2019. (11.28.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alapra benyújtott kérelmekről

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

4400
Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 27.

Virágosítás, parkosítás.

150 OOO

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14.

Falu szépségeinek
felfedezése,
eszközbeszerzés.

0 Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

3.

Nyíregyházi
Aranykor Nyugdíjas
Klub Egyesület
Lendvai Zoltán

4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál u. 1.

2019-ban Sóstón
virágosítás, a Hattyú,
Állomás és a Mackó
utcában, a korábbi
évekhez hasonlóan.

150 OOO Ft

264 750 Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

4.

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány
Szilvásiné Bojda
Márta

4400
Nyíregyháza,
Vécsey Köz 2.

Interaktív öko délután,
vendéglátás.

0 Ft

375 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

5.

Agrárifjúságért
Alapítvány
Gajdos István Péter

4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.

Magyar Holland Nap''
megtartása előadásokkal
a környezettudatosság
jegyében.

150 OOO Ft

200 OOO Ft

110 OOO Ft

S.sz.

Pályázó neve
képviselője

Gyermekeink
Harmonikus
1.

2.

Fejlődésért

alapítvány Soltész
Miklósné
"Óvodától Iskoláig"
Alapítvány
Sitkuné Hunyadi
Ildikó

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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6.

Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Hegedüs Józsefné

4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a

7.

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány
Kun Endréné

4551
Nyíregyháza,
Deák F. u. 2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nyitni kék
Alapítvány
Kovács Ágnes
Tettre kész
Alapítvány a
Gyermekekért
Csombók Mária
Tégy a
Gyermekekért
Alapítvány
Luca Sándor
Józsefné
Orosért Közéleti
Egyesület
Szécsi Józsefné
Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány
Kiss Jánosné
Játékkal a Kert közi
óvodásokért
Alapítvány
Bárány Istvánné

Erdei óvoda programok

125 OOO Ft

156 600 Ft

150 OOO Ft

óvodakert, magas
ágyások kialakítása,
Napkori Erdei Iskola
meglátogatása.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4481 Sóstóhegy,
Jázmin u.10.

Virágosítás, interaktív
gyerekműsor szervezése,
állatparki látogatás.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4405
Nyíregyháza,
Alma u. 70.

Tanulói arborétum
létrehozása.

0 Ft

140 OOO Ft

140 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.

Kő kosaras
növényágyások
kialakítása, hulladék
elszállítása.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4551
Nyíregyháza,
Meggyes u. 76/a

Település szépítése,
virágosítás, állapotjavítás.

145 OOO Ft

150 OOO Ft

125 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

Parkosítás. Kirándulás.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

Pillangókert készítése,
mezítlábas érzékelő
ösvény textúrájának
cseréje.

150 OOO Ft

165 OOO Ft

150 OOO Ft

népszerűsítése.
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14.

15.

A Kereszt Utcai
óvoda
Gyermekeiért
Közhasznú
Alapítvány
Pankotainé dr.
Pristyák Anita
Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

Óvodásokért
Fedorné Hamza
Mariann

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

4432
NyíregyházaNyírszőlős,

Környezetvédelmi nap,
egészségnap szervezése.

125 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

Állatkerti kirándulás
szervezése.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

2 651 350 Ft

1875 OOO Ft

Kollégium u. 50.

Mindösszesen:
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4.sz. melléklet a 28/2019. (11.28.) számú határozathoz a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Közbiztonsági Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz.

Pályázó neve
képviselője

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás

(Ft)

1.

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete,
Balogh Zoltánné

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

szervezési, lebonyolítási költségek,
ajándékok, vendéglátás

0

190 OOO Ft

0

2.

Rozsréti Polgárőr
Egyesület,
Nagy István

4400, Nyíregyháza,
Fenyő u. 1.

üzemanyag, gépkocsi költsége,
polgárőrnap költségei, könyvelési díj,

200 OOO Ft

420 OOO Ft

200 OOO Ft

3.

Nyíregyháza
Városközpont
Polgárőr Egyesület,
Szokol Tibor

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 28.

150 OOO Ft

265 OOO Ft

150 OOO Ft

200 OOO Ft

600 OOO Ft

200 OOO Ft

Nyíregyháza
Kertvárosi
4.

Polgárőrség

Egyesület, Kovács
Aladár

4400 Nyíregyháza,
Prága u.7.

polgárőrruházat

vásárlása 200.e.-Ft

gépjármű javítási, üzemanyag költség,

könyvelési költség

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

Ifjúsági Alap
javasolja
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Közlekedési

5.

Polgárőrség

Nyíregyháza,
Kukucska András

4405, Nyíregyháza,
Kéményseprő u.
12/a

üzemanyag, gépjármű fenntartás,
rendszám felismerő üzemeltetése,
telefon és internet költsége

150 OOO Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Dália u.9.

működési költség, egyenruha
beszerzése, továbbképzés díja

0 Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

Nyíregyháza-

6.

Huszártelep Polgárőr
Egyesület,
Csorba Miklósné

Nyíregyháza -

7.

Borbánya Polgárőr
Egyesület,

működési

4405 Nyíregyháza,
Margaretta u.50

költségek, felszerelés
beszerzése, polgárőrök oktatása

200 OOO Ft

400 OOO Ft

200 OOO Ft

4551, Nyíregyháza,
Deák Ferenc u. 3.

üzemanyag és gépjármű, üzemben
tartási, javítás költségei, formaruha
beszerzése, irodatechnikai eszközök

237 500 Ft

750 OOO Ft

250 OOO Ft

100.000 Ft

247 OOO Ft

100 OOO Ft

237.500 Ft

600 OOO Ft

250 OOO Ft

Kalenyák János
Orosi Polgárőr,

8.

Tűzoltó és
Környezetvédelmi

Egyesület,
Broda István

Nyíregyházi Déli-

9.

alközpont Polgárőr
Egyesület, Kozma

4400, Nyíregyháza, formaruha beszerzés, irodaszer, telefon
Debreceni út 87.
költség, könyvelési díj, kerékpár javítás

László Sándor

Jósavárosi Polgárőr

10.

Egyesület,
Butola Sándor

Csapatépítő

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 25.

tevékenység, fiatal
továbbképzése, szabadidős,
kulturális foglalkozások, fenntartási
költségek,

polgárőrök
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11.

12.

13.

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület,
Szikora Zoltán Máté

4400,
Nyíregyháza,
Fazekas János tér
24.

Nyíregyházi Légi
Polgári
Egyesület,
Kovács Dániel

4551 Nyíregyháza,
Pető u. 7.

Üzemeltetési (üzemanyag) költség,
informatikai eszközök beszerzése

Nyíregyháza Bűnügyi
Polgárőr Egyesület,
Cidor Mihály

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

működési költségek (bank, irodaszer,

Felderítő

Nyíregyháza Manda

működési

költség, polgárőr felszerelés,
eszköz beszerzés, családi nap
lebonyolítása

200 OOO Ft

976 951 Ft

200 OOO Ft

100 OOO Ft

300 OOO Ft

100 OOO Ft

100 OOO Ft

500 OOO Ft

100 OOO Ft

technikai eszközök beszerzése,
posta), üzemanyag költség, formaruha
beszerzése

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 1.

kiküldetés és működési költségre

150 OOO Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft

15.

Sóstói Polgárőr
Egyesület, Kósa
Sándor

4431 Nyíregyháza,
Szivárvány köz 6.

üzemanyag költség, telefon, internet
költség, szolgálati járművek
karbantartási, üzemeltetési költségei,
számítástechnikai eszközök beszerzése

237 500 Ft

800.000 Ft

250 OOO Ft

16.

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálati
Alapítvány,
Szilvásiné Bojda
Márta

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

0 Ft

225 OOO Ft

0

14.

Polgárőrség,

Hibján Zoltán János

Előadásokon vendéglátás költsége és
előadói

díj
'··

Civil Alap
javasolja
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17.

Sz-Sz-B Megyei
Emberek Gazdasági,
Kulturális
Felemelkedéséért
Egyesület, Pál Zoltán

Mindösszesen:

4400 Nyíregyháza,
Czuczor Gergely u.
16.

Előadásokon

terembérlet és előadói díj,
szórólapok, eszközök költsége

0 Ft

2.262.500.-Ft.

200 OOO Ft

0

7.473.951 Ft

2.500.000 Ft

Kulturális Alap
javasolja
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S.sz. melléklet a 28/2019. (11.28.) számú határozata a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Ifjúsági Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz.

1.

Pályázó neve,
képviselője

Zöld Kerék
Alapítvány Kazai
Béla kuratóriumi
elnök
SZOC/8984/2018

Pályázó címe

4400
Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

Kérelem tárgya

Bringa sulit Nyíregyházának
program (1. városi
nagyrendezvényekre, 2.
oktatási anyag készítése, 3.
kitelepülés a Ridens
iskolába); Szervezési és
kommunikációs költségek,
szállítási és karbantartási
költségek, új pályaelemek
beszerzése. Önrész:ll0.000

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

150 OOO Ft

220 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

50 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

Ft

2.

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
Dombóvári Gábor
elnök
SZOC/8883/2018

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u.20.

3.

Kutyafája Közhasznú
Egyesület
Barzó László Pál elnök
SZOC/8961/2018

4246
Nyíregyháza
Mester u.19.

Diák Polgármesteri Iroda
programja: 1. zenei fellépők
tiszteletdíjai; 2. anyag
költségek (eszközök,
anyagok, élelmiszer, Városi
Ifjúsági bál, nyárindító
minifesztivál, kvíz night,
cosplay fesztivál, mikulás
party)
Gyermeknap a nyíregyházi
bokortanyákon. Ugrálóvár,
játszóház, egyéb
szolgáltatások és a

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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gyermekek ellátásának
biztosítása a rendezvényen.

4.

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Balogh Zoltánné
elnök
SZOC/8942/2018

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári út
41.

5.

Magyar Romák
Társulási Egyesülete
Csonka Ferenc elnök
SZOC/8975/2018

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u.
10. 2/12.

6.

Nyíregyházi Extrém
BMX Egyesület
Ujváry Zoltán elnök
SZOC/8944/2018

4400
Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

"Hat próba" program (kb.
100 fő): 11-14 éves diákok
részére vetélkedő tervezése.
Témák: egészség, ügyességi,
irodalmi, kreativitás, kultúra,
kreatív foglalkozás.
(szervezési költségek,
irodaszer, alapanyagok,
jutalmak, hidegcsomag)
"Játék és tanulás a
mindennapokban" 9
hónapos roma fiataloknak
tervezett integrációs
program. 18 alkalommal
csoporttalálkozó szervezése.
(Étkezési költségek,
irodaszer, kézműves
anyagok, kellékek.)
II. Nyíregyházi BMX Contest,
Amatőr és Profi Roller és
BMX pénzdíjas verseny.
2019 április 27 (esőnap 28.)
Érmek, serlegek, reklám,
mentő, hangosítás
biztosítása.

80 OOO Ft

130 OOO Ft

50 OOO Ft

0 Ft

243 OOO Ft

0 Ft

115 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

190

7.

Human-Net SzabolcsSzatmár-Bereg
megyei Humán
Erőforrás Fejlesztési
Alapítvány

Nyírcsák János
kuratóriumi elnök
SZOC/8943/2018

8.

Tabula pláza
Alapítvány Fekete

Éva elnök
SZOC/8973/2018

Bem József Diáksport
Egyesület

9.

Dr. Baloghné Mester
Éva elnök
SZOC/8960/2018

4400
Nyíregyháza,
Semmelweis
u.24.

4400
Nyíregyháza,
Csillag köz 4.

4400
Nyíregyháza,
Epreskert u.

10.

Élménynap szervezése a
Keleti lakótelep, az
örökösföldi gyerekek és az
alapítvánnyal kapcsolatban
lévő iskolai közösségi
szolgálatot teljesítő
diákoknak. (tájékozódási
labirintus verseny, ellátás,
agyag és eszközköltség,
animátori díj).
Karrier Café programsorozat
- rendhagyó órák a
karriertervezésről és
önkéntességről. (installáció
anyagköltsége,
bluethoothos hangszóró,
kiadvány, technikai
szolgáltatás, kommunikációs
költségek, előadók
tiszteletdíja) önrész:
325.000 Ft
1. Mikulás napi sporthét
szervezése. (sport
versenyek, diák, szülő,
tanár, nyugdíjas); 2. Adventi
ráhangolódás (filmvetítés,
élménybeszámolók
hallgatása, adventi naptár
készítése,
keresztrejtvények). 3.
Generációk karácsonya
(mesedélután, gyűjtőmunka,

70 OOO Ft

250 OOO Ft

70 OOO Ft

0 Ft

223 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft
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kézműves

foglalkozás,
tűzharc bajnokság).

10.

11.

Joób Olivér Gondozó
és Rehabilitációs
Otthon Fejlesztéséért
Alapítvány
Csengeri Tamás
SZOC/897 4/2018

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
Stick Gyula elnök
SZOC/8945/2018

4400
Nyíregyháza,
Benkőbokor

23.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2. 1/34.

Gyermektábor a nyári
szünetben.
Közösségfejlesztés,
környezeti kultúra
fejlesztése, kertvárosi és
idős tanyasi emberek
bevonása, tirpák
hagyományok
megismertetése a gyerekek
számára. (Közösségi játékok
készítése, kézműves
alapanyagok, étkezés a
napközis táborban.)
Író-olvasó, kulturális, sportés életmódtábor alsó
tagozatos ált. isk. tanulók,
valamint középiskolások
részére. (Szállás költség,
élelem, programok
költsége.)

Mindösszesen:
..

0 Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

80 OOO Ft

2 566 OOO

1250 OOO

Ft

Ft
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11./ napirend: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (Ill. 21.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottságok álláspontjait. Először Tormássi Géza elnök úré
a szó.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet módosítást 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja
elfogadni a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. 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 és 6 igen szavazat mellett javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását a Közgyűlésnek. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez a rendelet módosítási tervezet érdemben a
közszolgáltatást, tehát a hulladékszállítást nem érinti. Szükséges módosítások átvezetéséről van szó.
Kíván-e valaki hozzászólni, illetve van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez először? Póka Imre
képviselő

úr.
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Póka

lmre:(képviselő)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés! Időnként

felállok és a zöldhulladék

elszállításával kapcsolatosan borzolom az idegeket Igazgató úrnál, de a lakosság kérésére kénytelen
vagyok ismét felvetni azt az igényt, ami megfogalmazódik. Március 15-éig tart a kerti hulladék és avar
égetése a kertekben, tehát a tilalma és március 15-étől pedig ugye május 31- éig szélcsendes időjárási
viszonyok között pedig lehet égetni. Félő, hogy az amúgy is igen szmogos és rossz levegőjű
kertvárosban esténként már nem is lehet sétálni, még rosszabb levegő lesz. A jelen pillanatban március
utolsó hetében van tervezve a zöldhulladék szállítása. A lakosság kérése az, hogy amennyiben
lehetséges ezt hamarabb kezdjük el, akár március első vagy második hetében, nem tudom, hogy vane erre lehetőség, de ez egy nagy fontos lakossági igény. Februárban elkezdődnek a metszési
munkálatok, mindenütt fel vannak halmozódva a nyesedékek, amit nem lehet komposztálni
természetesen és nem mindenki tudja kiszállítani a telepekre, éppen ezért a kérés az, hogy hamarabb
kezdjük el a zöldhulladék szállítását. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nem
látok jelzést, akkor Igazgató úrnak adom meg a szót válaszadásra.

Petró Árpád:(Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője) Köszönöm a szót.
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Lehet, hogy nem minden évben, de minden második évben
el kell, hogy mondjam, hogy a közszolgáltatás finanszírozás az egy meghatározott rend szerint történik,
méghozzá az OHKT-ban leírt szabályok szerint kell ellátnunk és az NHKV finanszírozás pedig ez alapján
történik és az idei évben is ez úgy valósul meg, hogy évi 10 alkalommal köteleznek bennünket a
zöldhulladék elszállítására. A zöldhulladék elszállítása Nyíregyházán házhozmenő járattal ennek
ellenére 38 alkalommal történik, aminek a fedezetére tulajdonképpen a cég a saját költségvetéséből
biztosít fedezetet és még n:-ndkívüli esetben sincs lehetőségünk arra, hogy ese':li:~esen járatrendet
szaporítsunk vagy esetleglegesen beszúrjunk egy-egy járatot. A megoldás ez esetben az, hogy a
naptárban meghirdetett járatnapon esetlegesen engedélyezünk többlett zöldhulladék kihelyezését,
amit rakodható állapotban helyezheti el az ingatlantulajdonos. Ez egy-két zsák lehet maximum, a járat
kapacitásának kihasználtsága miatt, de lehetőség arra nincs, hogy járatot bővítsünk, mert a fedezet így
sem biztosított rá. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hozzászólni kíván-e valaki az előterjesztéshez?
nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt

Közgyűlést,

hogy szavazzon az

előterjesztés

elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2019. (111.1.) önkormányzati
rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv véleményének kikérésével - a

következőket

rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult."

2. §Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. §
(1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat."

3. § Az Ör. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a
családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja."

4. §Az Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. §-ában rögzített
személyes adatokat,"

S.§ Az Ör. Záró rendelkezése a következő 34/A.§-al egészül ki:
„34/A. §Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 8.§ (4) bekezdésében szabályozott
hatósági bizonyítvány kiadására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterére ruházza át."
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6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést

követő

napon lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § (3) bekezdése.
Nyíregyháza, 2019. február 28.
Ezt a rendeletet 2019. március 1. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019. március 1.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 8/2019. (111.1. ) rendelet
általános indokolása
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 88. § (4)
bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat
alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről.

~hulladékgazdálkodási

közszotfl'ff*tás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módo~ítá1sáról szóló 8/2019. (111.1. ) rendelet
részletes

indokolása

1. §-hoz:
Az Ör. 2. § (1) bekezdése a közszolgáltató megnevezése és címe mellett a társaság tulajdonosi
szerkezetét tartalmazta, mely megváltozott, és további megjelenítése az Ör-ben szükségtelen.

2. §-hoz:
Az Ör. 2. § (2) bekezdése a közszolgáltató Ht. 42. § (1) szerinti felsorolásnak megfelelő
tevékenységét tartalmazza, de magát a törvényi szöveget nem ismétli. A Ht. 42. § (1) bekezdése
módosult, és az Ör-ben kivételként megjelölt d) pontot a Ht. jelenleg e) pontként rögzíti. Ezért vált
szükségessé ezen utaló szabály módosítása.

3. -4. §-hoz:
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Az Ör.31.§ (2) bekezdését ki kell egészíteni a Ht.38 § (3) bekezdésének megfelelő szövegezésre.
Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontjában felsorolt adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. 38. §-ára utalva
sorolja fel az önkormányzati adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok körét. Az Ör.
zárójelben tartalmazta ezen adatok tételes felsorolását, mely adatok megjelenítése szükségtelen.

5.-6. §-hoz:
A hatályba léptető és hatályon kívüli helyezésre kerülő rendelkezéseket tartalmaz és a hatósági
bizonyítvány kiadására vonatkozó hatáskör átruházást.

12./ napiend: 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 a Közérdekű
kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza.
Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület
által határolt tömb)
Előadó:

Veres István városi

főépítész

Dr. Kovács Ferenc:ü>0lgármester) Ez pedig a helyi építési szabályz

tuf·k

előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a Jogi

.ü rendi és Etikai Bizottság

módosításáról szól. Az

tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági álláspontokat. El ~z·. r Tormássi Géza elnök úr.
1,I

.

Tormássi Géza:{Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke)
ztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A határozat-tervezet elfogadását a Városstratégiai és Körn ~zetvédelmi Bizottság 8 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja.
·
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György 'nök úr.
'

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tiszr~t Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyharúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
i

i

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek 1 kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kéjem a tisztelt
szavazzon az

előterjesztés

elfogadásáról.
1

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
t
A Közgyűlés 19 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
'

Közgyűlést, hogy
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
29/2019.(11. 28.} 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 Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület által határolt
tömb)

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
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
szerződés
(1. melléklet) Közérdekű kötelezettségvállalás
megállapodás (2. melléklet) megkötéséhez hozzájárul.

2./

Településrendezési
nyújtásáról szóló

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 29/2019.(11.28.) számú határozathoz

Településrendezési szerződés
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)]
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másrészről másrészről „TÜF" Jármű- Műszaki Vizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1106 Budapest, Juhász utca 37. )(Cégjegyzékszám:0109949037, Adószám:11250553242

Bankszámlaszám:10300002-27002744-00003285,
tisztségviselő) (a továbbiakban: Fejlesztő)]

képviseletében:

Szaszala

László

vezető

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8225/1 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű
1 .2155 m2 területnagyságú terület a Fejlesztő résztulajdonát képezi.

2.

Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy az 1.

pont szerinti ingatlan keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonalának módosítását kéri, annak
nyugati irányban történő eltolásával.
3.

Jelen szerződés célja, hogy a 8225/1 hrsz-ú ingatlan keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonala
módosuljon, nyugati irányban történő eltolással, ennek céljából a felek Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint
településrendezési szerződést kötnek egymással.

4.

Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének
módosítása, melynek tárgya a 3. pont szerinti módosítás.

5.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezeti1á~lmi Bizottsága
„„„„.„„„„.„.„.„„„„„„„„„„„„„„„„.szamu határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos
településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.
II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

6.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján az 5.
pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindította és lefolytatja.

7.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. 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.
Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

8.

Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. március 22. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 250.000,-Ft +ÁFA, azaz kétszázötvenezer Forint+
ÁFA összeg.

9.

Amennyiben a Fejlesztő a 8. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét,
jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 6. és 7. pontban vállalt kötelezettsége.
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10.

Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

IV. Vegyes rendelkezések

11. Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlanokon 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.

12. 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.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen felmerülő
kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat felelősséget nem
vállal.
14. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 29/2019.(11.28.) számú határozatával jóváhagyta.

f

af információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 1. melléklet 111/4. pontja alapján, hogy jeli tnegállapodás megnevezése (típusa),
tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a me !llapodás nettó értéke és a szerződés
időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejötté ~qvető 60 napon belül.

15. FelfA< l':ozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról

1

1

16. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képessé ket sem jogszabály, sem bírói, hatósági
,
végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
l
17. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozot kérdésekben a Ptk., Etv. és az egyéb
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit te 'ntik irányadónak.
1

11

,

1

foglaltak végrehajtása során
indenben együttműködnek, ide értve
különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitá kérdéseket tárgyalásos úton kívánják
rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredményte ensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróság kizárólag s illetékességét, melynek mindenkor
alávetik magukat.

18. Felek jelen

19. A jelen

szerződésben

szerződést

Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. február 28.
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2.

melléklet a 29/2019.(11.28.) 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 TÜF" Jármű- Műszaki Vizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1106

Budapest,
Juhász
utca
37.
(Cégjegyzékszám:0109949037,
Adószám:11250553242
Bankszámlaszám:10300002-27002744-00003285, képviseletében: Szaszala László vezető
tisztségviselő)

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő és az Önkormányzat között külön okiratba foglalt
Megyei Jogú Város Helyi Építési
11 településrendezési szerződés" jött létre Nyíregyháza
Szabályzatának és településrendezési tervének módosítása tárgyában.
2.

Felek megállapítják, hogy a nevezett 11 településrendezési szerződés"-ben foglaltak
végrehajtásához szükséges Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12) Önkormányzati
rendeletével jóváhagyott, a város közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének
és helyi építési szabályzatának és a „„„„„„„„„„„.sz. határozattal elfogadott szerkezeti
tervének módosítása, mely Nyí:-e[f/~:áza MJV Közgyűlésének hatásköre.

3.

Fejlesztő

kijelenti - hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván
járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához, anyagi
teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban részletezett formában.

4. Fejlesztő kijelenti, hogy a Ptk. 6:589-6:592 § szerint kötelezettséget vállal közérdekű célra a
jelen megállapodásban foglalt feltételekkel a város integrált zöldfelület rendszerének
fejlesztésére úgy, hogy a városi Főkertész által meghatározott területeken a városi
Főkertésszel és a NYÍRVV Kft. Közterületfenntartási Irodájával egyeztetve 50 db előnevelt
fákat ültet, melynek beszerzése, elültetése és költségeinek viselése Fejlesztő feladata. A fák
beszerzési értéke nem haladhatja meg a bruttó 1.000.000,-Ft, azaz bruttó egymillió Forint.
5.

Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti teljesítést 2019.augusztus 30. napjáig
elvégzi.

6. Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok
miatt, akkor a 4. pontban vállalt teljesítéstől az Önkormányzat eltekint.
7. 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 fejlesztő
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feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. tv. S. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben
részesül.
8.

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.
9.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói,
hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
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 amennyiben a

11. 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.

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései -

elsősorban

annak 6:589::.6:592. §-az irányadóak.
Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2019. február 28.

13./ napirend: Előterjesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi
"Kerékpárral 7 határon át" című programsorozat keretében egyedi támogatás
igénylésére benyújtandó pályázati program elfogadásáról
Előadók:

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Pénzügyi, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta. Kérem
az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket.

Először

dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
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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

Közgyűlésnek

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 Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a határozattervezet elfogadását.
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. 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 S igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy ennyi kerékpárutunk van
már, amin közeledünk, közelítünk a 70 km-es számhoz. Ennyi a nyíregyházi hálózat, így tudunk ilyen
programokat is szervezni. Ez egy 500 ezer forintos pályázat és 100%-os támogatással, viszont
utófinanszírozott, tehát előre kell finanszíroznunk, azért hoztuk be a Közgyűléshez. 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
30/2019. (11.28.) számú
határozata
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át" című
program sorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati program
elfogadásáról
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A Közgyűlés

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át" című
programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó, 500.000 Ft összköltségű, saját
erőt

nem igénylő pályázat benyújtásával és megvalósításával egyetért.

Felelős:

Határidő:

Pató István - városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna - gazdasági osztályvezető
Hagymási Gyula - pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

folyamatos

14./ napirend: Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Érintettség miatt azonnal átadom az ülés vezetését Jászai Menyhért

alpolgármester úrnak.

Jászai Menyhért:( alpolgármester) Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi hivatkozások miatt a polgármester

szabadságának ütemezését, illetve a mértékét február 28-áig a közgyűlésnek kell jóváhagynia. Ezért
terjesztem elő a 14-dik napirendi pontban Polgármester úrnak a szabadságát. Kérdezem, hogy a
közgyűlési tagok részéről van-e kérdés vagy észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Nem látok,

lezárom a vitát és szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetben foglaltakat. Aki egyetért az kérem
igen szavazatával támogassa Polgármester úr szabadságát.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

31/2019.(11.28.) számú
határozata
a polgármester szabadságának ütemezéséről
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A Közgyűlés

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
jóváhagyja:
2019. március 11. napjától 2019. március 14. napjáig

4 munkanap

2019. április 8. napjától 2019. április 12. napjáig

5 munkanap

2019. május 13. napjától 2019. május 17. napjáig

5 munkanap

2019. július 15. napjától 2019. augusztus 2. napjáig
2019. szeptember 16. napjától 2019. szeptember 19. napjáig

15 munkanap
4 munkanap

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal egyhangúlag támogattuk a
szabadságolást. Köszönöm.

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: VAGY/63/2019
Ügyintéző: Dr. Bányai Péter

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyára
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Kovácsné Szatai Agnes
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vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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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

REG\"HAZA

Tisztelt

Közgyűlés!

MÓDOSÍTOTI

A nyíregyházi 292/1 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezi és az a NYÍRVV Kft. üzemeltetésében van.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal azzal a kérelemmel kereste meg
Önkormányzatunkat, hogy az adott ingatlan vonatkozásában fennálló bérleti szerződések
tekintetében az általa elvégzett felújítási munkák ellenértékének erejéig bérbeszámítást
érvényesíthessen, az általa megküldött szerződés tervezet szerint. A megállapodás értelmében
236.516.617,-Ft összegben a Felek között mindenkor érvényben lévő bérleti díj nettó összegéből
50%-os nettó havi bérleti díj beszámítására kerülne sor addig az időpontig, amíg a megjelölt összeg
ezáltal teljes mértékben beszámításra kerülne. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
27/2003.(V.29.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet 12. §. (3.)
alapján a bérlő a bérbeszámítás időtartama alatt a teljes havi bérleti díj után megfizeti az ÁFA
összegét a bérbeadónak. Ennek értelmében a havi bérleti díj nettó összegének 50 %-a kerül
elszámolásra Felek között a bérlő által felújításra fordított összeg erejéig.
A kérelemben foglaltakat megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az ingatlan felújítása megtörtént. A
felújításhoz az Önkormányzat az előzetes tulajdonosi hozzájárulását megadta.
Az adott bérbeszámítási kérelem megfelel a követelményeknek, az összhangban van a hatályos
önkormányzati rendelettel.
A bérbeszámítást a rendelet nem teszi kötelezővé, azonban a bevett gyakorlat szerint, amennyiben a
felújításhoz a hozzájárulásunkat megadjuk, úgy az értéknövekedésre figyelemmel a bérbeszámítási
kérelemnek helyt szoktunk adni.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a mellékletét
határozat tervezet, valamint a bérbeszámításhoz szükséges megállapodás jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. február 19.

~erenc ~

képező

1. számú melléklet a VAGY/ 63 /2019. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

.„ .... „ .. „./2019.(11.28.) számú
határozata
a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyáról
A
az

Közgyűlés
előterjesztést

megtárgyalta, és

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert és a NYÍRW Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
megállapodás aláírására.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Erről

értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ NYÍRW Nonprofit Kft.

melléklet a „.„.„ . ./2019. (11.28.) számú határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester)
mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere

5., adószám: 15789374-2-15, képviseli: Román István kormánymegbízott), mint

Bérlő

(továbbiakban:

Bérlő),

harmadrészről NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (székhely: 4400

Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., adószám: 10363315-2-15, képviseli: lgnéczi Csabáné

ügyvezető),

mint

Üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető), továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és

napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A 2004.10.25. napján kelt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint
bérbeadó, a Piac és Vagyonkezelő Kft. mint üzemeltető és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség

mint bérlő között létrejött helyiségbérleti szerződés értelmében a bérlő határozatlan

időre bérbe vette a Nyíregyháza, Hősök tere 9., 292/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő 96 m 2
alapterületű

(1/101, 102, 103, 119, 120, 121. számú) irodahelyiségeket. A felek a 2012.06.19. napján

kelt helyiségbérleti szerződés-módosításban megállapították, hogy jogszabályváltozás miatt a
bérbeadó megnevezése 2012. január 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala helyett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá jogutódlás miatt az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi

Főfelügyelőség

helyett a

bérlő

a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Kormányhivatal.
A 2006. március 02. napján kelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal mint
bérbeadó, másrészről a Piac és Vagyonkezelő Kft. mint üzemeltető harmadrészről a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatal mint bérlő
közötti helyiségbérleti szerződés értelmében a bérlő 2006. március 03. napjától határozatlan időre
bérbe vette a Nyíregyháza, Hősök tere 9., szám (292/1 hrsz-ú) ingatlanban lévő 63 m 2 alapterületű
pincehelyiséget.

A felek a 2012.06.19.

napján

kelt

helyiségbérleti szerződés-módosításban

megállapították, hogy jogszabályváltozás miatt a bérbeadó megnevezése 2012. január 1. napjától
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, továbbá jogutódlás miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatal
helyett a bérlő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.
A 2009. január 06. napján kelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint
bérbeadó, másrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. mint üzemeltető,

MÓDOSÍTOTT
harmadrészről

helyiségbérleti

az

Észak-alföldi

szerződésben

Regionális

Munkaügyi

meghatározottak szerint a

Központ

bérlő

mint

határozatlan

bérlő
időre

között

létrejött

bérbe vette 4400

Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatti, 292/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő 17 m 2 alapterületű fsz.
43. számú helyiséget.
A 2016.05.19. napján kelt,

Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal mint

bérlő,

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata mint bérbeadó és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő

Nonprofit Kft. mint

üzemeltető

szerződésben

között létrejött

a felek megállapodtak,

hogy a bérlő határozatlan időtartamra bérbe vesz a 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatt
található, 292/1 helyrajzi számú ingatlanból 2050 m 2 területű irodahelyiséget, valamint 375 m2 irattári
helyiséget.
A 2016.12.22. napján kelt, a Magyar Államkincstár, a megyei kormányhivatalok és a
Miniszterelnökség között létrejött átruházási megállapodás rögzíti, hogy a
követően

Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetését
ellenőrzési,

ellenőrzési
l-jétől

a területi

kezelésű

Mezőgazdasági

kérelemkezelési, helyszíni

megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel
feladatok tekintetében a

Mezőgazdasági

és

összefüggő

és Vidékfejlesztési Hivatal feladatait 2017. január

a megyei kormányhivatal látja el.

1. A Felek rögzítik, hogy a fent felsorolt és e tekintetben módosítással nem érintett - a
2009.01.06. napján kelt - szerződés esetében is jogszabály rendelkezése alapján (az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36&'2011. (Xll.31.) Korm. rendelet) a
bérbeadó megnevezése egységesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá
az

üzemeltető

megnevezése cégnév változása következtében - Nyíregyházi

és Vagyonkezelő Kft. helyett -

Városüzemeltető

NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő

Nonprofit Kft., továbbá jogutódlás következtében (a
kialakításával és a területi integrációval

fővárosi

és megyei kormányhivatalok

összefüggő

törvénymódosításokról szóló 2010. évi

fővárosi

és megyei kormányhivatalokról szóló

CXXVI. törvény 3. § (1)-(3) bekezdése, a

28&'2010. (Xll.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja, továbbá a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
bérlő

31~010.

(Xll.27.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése) a

megnevezése egységesen: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.

A Felek kijelentik, hogy jogszabályi
érintett

előírások

szerződésekben szereplő szerződő

2. A jelen Megállapodás

Előzmények

alapján jogutódjai a jelen megállapodással

feleknek.

részében rögzített

szerződések

alapján

Bérlő

a Bérbeadótól

bérel a 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. alatt lévő 292/1 hrsz-ú ingatlanból 2601 m 2
alapterületű

iroda- és irattári helyiségeket, melyek bérleti díja jelenleg bruttó 7.029.247,-

Ft/hó.
3. Megállapodás tárgya
3.1 A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a VAGY/2.-13/2017 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulás mellett
az általa bérelt 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9. szám alatti ingatlanon építési, felújítási,
korszerűsítési

munkálatokat

végzett

ötszáztizenhatezer-hatszáztizenhét
Közgyűlésének

236.516.617,-Ft,

forint

értékben.

azaz

kettőszázharminchatmillió

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

27/2003.(V.29.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló

rendelet 12.§. alapján bérbeadónak

lehetősége

van a bérlő költségeit részben vagy egészben

MÓDOSÍTOTT
megtéríteni. Felek ennek értelmében megállapodnak, hogy 2019. március hó 01. napjától a
közöttük meglévő, az előzményekben hivatkozott szerződések alapján, a havonként fizetendő
nettó bérleti díj összegének 50 %-ának erejéig, bérbeszámítás jogcímen engedményt ad a
bérbevevő részére, azzal, hogy a bérleti díj 100%-os nettó összegére számított ÁFÁ-t

bérbeadónak

bérlő

megfizeti.

3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díjban érvényesített bérbeszámítás jogán adott
engedmény oly módon történik, hogy a Bérbeadó a kiszámlázott nettó bérleti díj 50%-t az
általa Bérlő felé kiállított számlában bérbeszámítás jogán adott engedményként érvényesíti,
azzal a feltétellel, hogy a Bérlő által a bérleti díj 100 %-os nettó összegének általános forgalmi
adója megfizetésre kerül a Bérbeadó részére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
27/2003. (V.29.) számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet 12. §
alapján.

4.

Megállapodás hatálya
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya 2019. március 1. napjától addig az
tart, amíg a bérleti díjban érvényesített bérbeszámítás jogán adott engedmény
összege eléri a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott, a Felek által elismert építési,
felújítási, korszerűsítési költségek értékét. Felek a bérbeszámítási idő lejártát követően
elszámolnak egymással.

4.1.

időpontig

4.2. A Megállapodás megszűnését követően a Felek az Előzményként rögzített szerződések
rendelkezéseit rendelik alkalmazni.

A Bérbeadót az összeg visszatérítése során kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
előzmények szerinti helyiségbérleti jogviszony a bérbeszámítás jogán adott
engedmény időszaka alatt a Bérlőnek felróható vagy érdekkörében felmerülő okból
megszűnik, úgy a fennmaradó felújítási összegre nem tarthat igényt.

S. Amennyiben az

6. Amennyiben a bérbeszámítási kedvezményt a Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a
Bérbeadónak felróható vagy érdekkörében felmerülő okból nem tudja érvényesíteni teljes
mértékben, a Felek a jogviszony megszűnésekor elszámolnak az építésre, felújításra,
korszerűsítésre fordított összeg tekintetében.
7.

Szerződő

Felek az együttműködés érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

Bérbeadó részéről:

Név, beosztás: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
Tel.:0642/524-540
E-mail:szatai.agnes@nyiregyhaza.hu

Üzemeltető részéről:

Név, beosztás: Dr. Pazonyi Péter jogtanácsos
Tel. :0642/548-460
E-mail:pazonyi.peter@nyirvv.hu

Bérlő részéről:

Név, beosztás: Csapó Tiborné osztályvezető
Tel.: 0642/795-720
E-mail:csapo.tiborne@szabolcs.gov.hu

,·.

A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást
írásban, lehetőség szerint előzetesen, de mindenképpen haladéktalanul értesítik, és ennek
elmaradásáért felelősséggel tartoznak.
Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban - tértivevényes
levél, személyes kézbesítés, e-mail - kell eljuttatni a fent meghatározott elérhetőségekre.
Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan
kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

8. Egyebekben a Felek között létrejött, az
szerződéseknek

Előzményekben

felsorolt helyiségbérleti és bérleti

a jelen rendelkezésekkel nem érintett részei változatlan formában hatályban

maradnak.

9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatos esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az
eljáró bíróság meghatározására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szabályai az irányadók.

10. A jelen

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény rendelkezései és a tárgyra vonatkozó egyéb magyar jogszabályok, továbbá
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló 27/2003. (V.29.) számú és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
szóló 48/2012. (Xll.14.) számú rendeletei az irányadók.

11. Jelen Megállapodást a Felek

képviselői

elolvasás és együttes értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, erre jogosult képviselőik által jóváhagyólag írják alá.

12. Jelen Megállapodás egymással mindenben

megegyező

8 (nyolc) eredeti példányban készült,

példányonként 4 (négy) darab számozott oldalból áll, melyből a Bérbeadót 2 (kettő) példány,
az üzemeltetőt 1 (egy) példány, a Bérlőt S (öt) példány illeti meg.
Nyíregyháza, 2019 ......... .

Nyíregyháza, 2019 ......... .

Nyíregyháza, 2019 ......... .

Bérbeadó

Bérlő

Üzemeltető

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal

NYÍRW Nyíregyházi
Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Román István
kormánymegbízott

Jogilag ellenjegyezte:

Jogilag ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

lgnéczi Csabáné
ügyvezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám:VAGY/85 /2019.
Ügyintéző: Dr. Bányai Péter/Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
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.

Dr. K~ács Ferenc
polgármester
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Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek.aláírása:

}v\„/1..-~--~j
Dr. Szemán Sándor
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Fa~óné Széles Andrea
Jegyzői

Véleményező

bizottságok:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Kabinet vezetője
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2014. április 24. napján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdése, illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
szerződést
kötöttek az Önkormányzat turizmussal
kapcsolatos
közszolgáltatási
közfeladatainak ellátása céljából, melyet Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 81/2014.(IV.24.)
számú határozatával hagyott jóvá.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése 2017. május 26. napján a 3/2017.(V.26.)
számú határozatával döntött a társaság törzstőkéjének 7.000 eFt-tal történő megemeléséről.
Nyíregyháza MJV Önkormányzatát, mint tulajdonost a határozatnak megfelelően 3. 700 eFt
befizetési kötelezettség terhelte, melynek eredményeként az Önkormányzat társaságban
lévő tulajdoni hányada 40%-ról 49%-ra nőtt.
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya 2018. évben a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft.-nél a szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának
felülvizsgálata tárgyában ellenőrzést végzett. A vizsgálatról készült ellenőrzési jelentés
megállapította, hogy a fent hivatkozott közszolgáltatási szerződésben nem került átvezetésre
az Önkormányzat Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésének változása.
A Társaság ezért az Ellenőrzési Osztály javaslatára kezdeményezte az Önkormányzatnál a
közszolgáltatási szerződés módosítását.
A fentiek okán az Önkormányzat tulajdonosi részarányának 40%-ról 49%-ra történő
növekedését jelen előterjesztés határozat-tervezetének 1. számú mellékletét képező
szerződés módosítással kívánjuk pótolni.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2019. február 19.
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Dr. K&vács Ferenc

Melléklet a VAGY/85/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE
........ „ .... /2019.(11.28.}

számú

határozata
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási

A
az

szerződés

módosításáról

Közgyűlés
előterjesztést

megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítását
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának
aláírására.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

,..
Melléklet a ... „ .... ./2019. (11.28.) számú határozathoz:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére
Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma: 731762, bankszámlaszáma: OTP
11744003-15402006-00000000, képviseli:

Dr.

Kovács Ferenc polgármester ) a továbbiakban

Önkormányzat,
másrészről

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.;

cégjegyzékszáma:15-09-075056 adószáma: 14959165-2-15 képviseletében: Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető),

a továbbiakban: Közszolgáltató - bármelyikük említése esetén Fél, együttes említésük

esetén Szerződő Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2014. április 24. napján közszolgáltatási
szerződés

2.

jött létre 6 éves határozott

időtartamra.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a közöttük révényben lévő közszolgáltatási szerződés

Preambulum részének második bekezdése a tulajdoni részarány változása miatt törlésre
kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által - a

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel, valamint a Nyírség

Turizmusáért Egyesülettel közösen - közvetlenül alapított és 49 %-ban tulajdonolt,
közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági társaság. „
3.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

4.

A jelen

szerződésmódosításban

szóló 2013. évi V. törvény
5.

nem szabályozott kérdésekben a Polgári

előírásait

Törvénykönyvről

kell alkalmazni.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Jogilag ellenjegyezte:

dátum: ... „„„„.„ .. „„.„.„.„.„ ...
aláírás:„.„.„„„„.„.„.„.„.„„„ ..

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
képviseletében
Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető

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: VAGY/18/2019.
Ügyintéző: File János

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására

l

;fL.p1____._

Dr. fováM:erenc polgármester

bán

városi főépítész
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Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyyk aláírása:

~~~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság), mint az állami utak vagyonkezelője
megkereste Hivatalunkat, hogy a 3834. számú út (Nyíregyháza-Dombrád) Nyíregyháza közigazgatási
területén lévő, országos közút funkciót nem ellátó út ingatlanát térítésmentesen átadja Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Az ingatlan természetben a Sóstói felüljáró területe, ahol a 3834. sz. út Nagyhalász irányába
(Kemecsei út) jobbra fordul, míg a 0285/1 hrsz-ú ingatlanból leválasztott Nyíregyháza külterület
0285/4 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 1712 m 2 területű ingatlanon lévő út a Sóstógyógyfürdő
irányában -Állatpark, Aquarius felé - tovább halad.
A fenti ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Társaság vagyonkezelésében van, országos
közútnak nem minősül, azt a NyírW Nonprofit Kft. helyi közútként kezeli és üzemelteti. A
tulajdonviszony rendezése a fenntartási és üzemeltetési állapotoknak megfelelő helyzetet hoz létre.
Fentiek alapján javasoljuk a Nyíregyháza külterület 0285/4 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába történő térítésmentes átvételét.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, és döntésüket meghozni

Nyíregyháza, 2019. február 21.

/ej~
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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1. sz. melléklet a VAGY/18/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
... „„„.„ . ./2019.(11.28.)

számú

határozata
Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló Nyíregyháza
külterület 0285/4 hrsz-ú, 1712 m 2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlan Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonába történő térítésmentes átvételével egyetért.
1. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az állami tulajdonú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcso latos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyi latkozatot megtegyen.

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az állami tulajdonú ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja .

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 72-1/ 2019.
Ügyintéző : Hornyák Enikő
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására

/./l

rf

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzete s főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Je gyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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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-so1
E-M A IL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
A városi utánpótlás-nevelés feladatait ellátó Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Kft.) munkájának nagy elismerése, hogy bekerült az országosan kiemelt sportegyesületek körébe.
Ezen megtiszteltetés egyben komoly feladatokat és terhet is ró a klubra, ezért a Magyar Kormány
1809/2018. {Xll.23 .) számú határozata alapján a sportegyesület sportszakmai többletfeladatainak
támogatása céljával 220 OOO OOO,- Ft összegű

működési

támogatásban részesítette a 2019-es évre .

A fentiek alapján a Kft. éves feladatait és azokra épülő 2019. évi üzleti tervét felülvizsgálta, és a Kft.
ügyvezetője

a részükre a városi költségvetésben biztosított önkormányzati támogatás terhére

60 OOO OOO,- Ft összeg átcsoportosítását kezdeményezi a Kft. 97 %-os tulajdonában lévő Nyíregyházi
Élsport Nonprofit Kft. (továbbiakban Élsport Kft.) részére.
Az Élsport Kft. 2015-ben alakult azzal a céllal, hogy a felnőtt férfi kosárlabda számára teremtsen
biztonságos működési feltételeket. Mára a város sportarculatát nagyban meghatározó felnőtt NB/1-es
és NB/l.B·s élcsapatokat működteti. Üzemelteti a Fatum-Nyíregyháza női röplabda, a Nyíregyháza
Blue Sharks férfi kosárlabda, az NB/111-ban induló Nyíregyháza Blue Sharks futsal, valamint 2019.
január 1-től a Nyíregyháza SN férfi kézilabda csapatot. A centralizáció eredménye és előnye
mindenképpen a csapatok stabil, átlátható működése, ami további megoldandó feladatok elé állítja a
szervezetet, ami egyben a működési költségek növekedésével is jár.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Élsport Kft. célkitűzéseinek teljesüléséhez,
csapatai jövőbeni szerepléséhez, sikeréhez, működési költségeinek fedezetéhez szponzori szerződés
keretében kíván hozzájárulni.
Az Élsport Kft-vel és az őt felügyelő Kft. menedzsmentjével közös cél, hogy a csapatok részére a
legoptimálisabb működési rendszer kialakításával 2019-ben hazai és nemzetközi porondon is minél
eredményesebb helyen végezzenek csapataik.
Ezen cél eléréséhez az Önkormányzat 2019-es évre előleg formájában kívánja biztosítani támogatását
az 1. számú mellékletként csatolt szponzori szerződésben megfogalmazott feltételekkel. A
60 OOO OOO,- Ft szponzori díj a szponzo rált részére bontásban, két egyenlő részre osztva, előleg
számla ellenében kerül átutalásra 2019. 03 . 01. napjától 2019 . 12. 31. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan. A támogatási év végén a szponzorá lt által vállalt és teljesített reklámszolgáltatások a
szerződésben meghatározott személyek által igazolt részletes teljesítés igazolás kiállításával kerülnek

elszámolásra .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-te rvezetek, valamint a
mellékletet képező szponzori szerződés jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2019. február 21.
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Dr. Kovád Ferenc
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4 2 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@ NYIREGYHAZA.HU

1. számú melléklet a PKAB/72.-1/2019. számú e lőterjesztéshez
NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „./2019.(11.28.) számú
határozata

a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
hozzájárul a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére a 2019. évi városi költségvetés terhére
bizt osított éves működési támogatása terhére a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi
Élsport Nonprofit. Kft. közötti, jelen határozat
mellékletét ké pező szponzori szerződés
megkötéséhez.

Felhatalmazza: a Polgármestert a szponzori sze rződés aláírására
Utasítja:

a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy intézkedjen a bruttó 60 OOO OOO,- Ft e lőirányzat
Polgármesteri hatáskörben történő át csoportosításá ról.
Felelős:
Határidő:

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági
2019. március S.

osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Erről

értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezet i egységeinek vezetői
3./ Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Géza u- 8-16.)
4./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Géza u- 8-16.)
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Melléklet a „ ..../2019.(11.28.) számú határozathoz
SZPONZORI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,
másrészről a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.;

bankszámlaszám : 68800109-11118905, adószám: 25313907-2-15 képviseli: Sitku Ernő ügyvezető),
mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a ....... ./2019.(11.28.) számú határozata alapján a
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. felnőtt női röplabda csa patának NB/I. és nemzet közi kupa
sorozatok, felnőtt férfi kosárlabda és felnőtt férfi kézilabda NB/l.B, valamint felnőtt férfi NB/111. futsal
csapatának küzdelmeiben történő szereplését szponzorálja 2019-es évben az alábbiakban
meghatározott feltételek teljesülése mellett.
2. FELEK KÖTELEZETISÉGEI
2.1.

SZPONZORÁLT VÁLLAUA, hogy

2.1.1.

jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó
és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatá rozott módon,
különösen az alábbi helyeken:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain;
a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített mérkőzések alkalmával a LED
falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható
legyen;
a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a
csapat által viselt mezeken;
a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen népszerűsíti a várost, a város
cégeit, a város más attrakcióit.

2.1.2 .

évente legfeljebb három alkalommal
működtetett

lehetővé

teszi a Szponzor számára, hogy az általa

csapatok játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra igénybe vegye.

Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény

előtt

legalább tizenöt nappal korábban

köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége, mely időpontban
és milyen
2.1.3 .

időtartamban .

a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségén biztosítja. A Szponzorá lt további
költség megtérítésére nem jogosult a jelen Sze rződésben vállalt kötelezettségei
teljesítésével összefüggésben.

2.1.4

2.1.5

honlapján - nyiregyhazikosarlabda .hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti, valamint
az átlépést linkkel a nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja.
a hazai és nemzetközi mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók valamint a
szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban,

sporteseményekről

(<:::\)
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Nyíregyházi lV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a
Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.
2.1.6.

hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs
tevékenységében {PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal történt
egyeztetést követően.

2.1.7.

kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott bajnoki sorozatokban történő részvételre fordíthatja.
Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévet követő
január 15-ig tájékoztatja.

2.1.8.

az adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást
{pl.: cégforma, név, bankszámlaszám stb . megváltozása) haladéktalanul, de legkésőbb 15
naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozza.

2.2.

SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI

2.2 .1.

Szponzor köteles a Szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges eszközöket és adatokat {logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus
hirdetések, szponzor eszközök, stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben
átadn i.

2.2.2.

Szponzor köteles a Szponzorált szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a
4. pont szerint.

3.3

3.3.1.

SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Szerződő

felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt a
betartásával úgy együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált
szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.
határidők

3.3.2 .

Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
bruttó 60.000.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult.

időszakban

4.

TEUESÍTÉS

4.4.1.

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció
összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott
csapatok működtetésére használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt
marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a
célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben
foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni.
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4.4.2.

Szponzorált marcius tárgyhó 5. napjáig a Szponzor számára 8 napos fizetési határidő
megtartása mellett a szponzori díj 2019. évre meghatározott összegének 1/2-ed részéről
előleg számlát bocsát ki. A második előleg számla kiá llításának feltétele jelen szerződés 1.
pontjában megnevezett csapatok Szponzorált által a 2019/2020-as bajnoki szezonra történt
benevezésének a szövetségek általi igazolásának a benyújtása.

4.4.3

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
• A szponzorált mindenkori ügyvezetője

4.4.4

Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•
Hornyák Enikő sportreferens

5. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATIARTÁS

Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:
Szponzor részéről:

Szponzorált

részéről :

Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinetvezető
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon: 42/524-524
e-mail: arpad.kosa@nyiregyhaza.hu
Sitku

Ernő

Ügyvezető

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.
Telefon: 30/402-3863
Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat, eszközöket.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.

Szponzori díj összege
a Szponzorált által versenyeztett és jelen szerződés 1. pontjában megnevezett csapatokra a
2019-es évre bruttó 60.000.000 Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó összegét) azzal, hogy a
Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló tartozásai
(iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A szponzoráció utalására az
esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

6.2

Számlázás

6.2.1

A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással a 2019. évben (tárgyév március 1.
napjától- tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan) bontásban történik, a
Szponzorált által kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg
elszámolására 2019. év végén kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros
melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt
szakmai teljesítésről.
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6.2.2 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott bankszámlára
történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
6.2.3 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő
adatokat, információkat kell feltüntetni:
•
Megrendelő : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.} adószám: 15731766-2-15
• Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)

7.
7.1.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZAN KCIÓK
A Szponzorált nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Szponzor a szerződést
rendkívüli felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg
a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi
kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor
elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még
nem tett eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel
a Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
• Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül
átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

8.2.

Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha
Szponzor a szponzori díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, Szponzorált
ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti.

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1

Szerződő

felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás
kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek
kikötik a pertárgy értékétől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét.

9.2

Jelen szerződés 2019. február 28. napján lép hatályba.

9.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

9.4

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek
kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik
meg (e-mail, telefax nem elfogadható).
WWW liY""ltlC..YMAZA MU
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9.5

A szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a jelen
szerződés megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött
szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban .

9.6

Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti, hogy jelen szerződést
minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és
hibátlannak találta.

9.7

A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar
nyelven, melyből 4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Nyíregyházi Élsport Nonprofit. Kft.
Szponzorált
képviseletében
Sitku Ernő
ügyvezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szponzor
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte :
Dátum :.................................. .
Aláírás:.................................. .

Jogilag ellenjegyezte:
Dátum: .................................. .
Aláírás:................................... .
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524.585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-3042-1/2019.
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita
El ő t e rj e s zté s

- a Közgyűléshez -

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyúj tott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

~

................. .........

. ........ ..... . „ ................ .

Jászai Menyhért
alpolgármester 1

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

{i

(f

t.J

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi :
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NVHSZOC@ NVIREGVHAZA.HU

Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének XIX. Cikk (1) és (2) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más
rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint
a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.),
az ezekhez kapcsolódó Kormány rendeletek és egyéb kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák az állam és az
önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
Az elmúlt időszakban a szociális ágazatot érintő legjelentősebb változásokra 2013-ban, majd 2015-ben
került sor. A segélyezési rendszer átalakításának alapja a járási hivatalok felállítása volt, így 2013. 01. 01.
napjától a hivatalok felállásáva l az államigazgatási feladatként szabályozott szociális támogatások államhoz
kerülése ment végbe. A jegyző hatásköréből a járási hivatalokhoz került az időskorúak járadéka, az alanyi és
normatív közgyógyellátásra jogosultság (Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdés), ápolási díj (43/B.§ kivételével),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szt. 54. §). Jegyzői hatáskörben maradt az aktív korúak
ellátására jogosultság, a lakásfenntartási támogatás és az önkormányzat rendelete szerinti
közgyógyellátásra jogosultság (Szt. 50. § (3) bekezdés).
Az újabb módosításokkal, melyre 2015. március 01-től került sor, az állam és az önkormányzatok
segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elváltak egymástól. Ezt követően az ún. jövedelem
kompenzáló támogatások a járási hivataloktól, a kiadáskompenzáló támogatások a települési
önkormányzatoktól igényelhetők. A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások a fentebb
felsorolt támogatásokon kívül kiegészültek az aktív korúak ellátásával (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás).
Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen
„települési támogatás" lett, ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek, a rendszeres
gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti
személyek ápolására nyújtható ápolási díj. A települési támogatáson felül az Szt. 26. §-a alapján a települési
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
A segélyezési rendszer fenntartásának gazdasági, költségvetési hatását tekintve lényeges különbség, hogy
2015-ig az önkormányzat a pénzbeli ellátásokhoz pénzbeli szociális hozzájárulást (lakosság számarányos
normatíva), valamint az egyes támogatásokhoz kapcsolódó különböző mértékű támogatást kapott a
központi költségvetés ből. 2016. 01. 01-től a lakosságszám alapján járó szociális hozzájárulás összege
Nyíregyházán megszűnt, amely a város adóerő-képesség növekedésének tudható be.
Önkormányzatunk 2015. 03. 01. után is megtartotta mindazon támogatásait, amelyet ezen időpontot
megelőzően nyújtott. A jogszabályi rendelkezések alapján az Szt. által előírt keretszabályokon (család,
háztartás, vagyon, jövedelem, stb.) nem lehet(ett} változtatni, viszont minden települési önkormányzat
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
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maga dönthette el ezen i d ő ponttól, milyen jogosultsági feltételek szabályozása mellett biztosítja a
településén élő lakossága számára kiadáskompenzáló támogatásait.
Bár a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összege az elmúlt időszakban nem változott, viszont
minden évben igyekeztünk az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások egy főre jutó havi
jövedelmi feltétele it és/vagy mértékét a 28 .500.-Ft meghatározott %-ában emelni. 2019. évben is
emelkedett a minimálbér és bérminimum, valamint 2,7 %-kal növekedett a nyugellátások mértéke is.
A jövedelemhatárok emelése ellenére is tovább csökkent az egyes támogatás típusokat igénybe vevők
száma, mely a lakosság jövedelmi, anyagi helyzetében végbement kedvező változásokra vezethető vissza.
Ugyanakkor ez a kedvező folyamat lehetőséget ad arra, hogy nemcsak a jövedelemhatárt, hanem az adható
összegeket is emeljük. Továbbra is cél a leghátrányosabb helyzetben élők támogatása, ezért a
méltányossági ápolási díj összegét, valamint a háztartások esetén a lakásfenntartási támogatás összegét
javasoljuk emelni. Továbbá fokozottabban szeretnénk támogatni a felsőoktatásban tanulókat és
családjukat.
Mindezen változásokat figyelembe véve javasoljuk több támogatási forma esetében az egy főre jutó havi
jövedelemhatár megemelését, valamint egyes ellátási típusoknál az adható támogatás mértékének
emelését is. Az elmúlt évek adatai alapján végzett számításaink szerint a segélyezésre a 2019. évi
költségvetésben a fedezet biztosított.
A fentieken túl a rendelet részben az Szt. módosításának lekövetéseként, részben a gyakorlati tapasztalatok
alapján módosításokat, pontosításokat is tartalmaz.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtá rgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019 . február 21.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC-3042-1/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény Ill.
Fejezete alapján a szociális ellátások rendszere 2015. 03. 01-től átalakult. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban : Szt.) rendelkezései alapján felhatalmazást
kapott az önkormányzat, hogy 2015. 02. 28-ig rendeletben szabályozza a kiadás-kompenzáló, gyűjtőnéven
települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A rendelet alapján, települési támogatás jogcímen rendszeres pénzellátásként biztosított a méltányossági
ápolási díj, a helyi lakásfenntartási támogatás, a lakbér hozzájárulási szolgáltatás, a gyógyszertámogatás, az
adósságkezelési szolgáltatás. Rendkívüli települési támogatás keretében többségében eseti jelleggel a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek kapnak támogatást.
A rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint Nyíregyháza Város életminősége - Háztartáspanel"
nyomonkövetéses (kétévente ismétlendő) szocio lógiai felmérés (2008-2018) eredményei alapján 2018-ban
mind az átlagjövedelem mind a mediánjövedelem növekedett, mely mögött olyan intézkedések is állnak,
mint a minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedése. A jövedelmi helyzet javulásával a
szegénység is tovább csökkent a városunkban.
A jövedelmi szegénység alakulása Nyíregyhá za városában, 2010-2018 között (százalékban)
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Forrás: Fábián Gergely: Életminőség 2008 - 2018 Nyíregyháza
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A fenti kedvező folyamatokat a segélyezettek számának alakulása is alátámasztja . 2012 évhez képest a
közgyógyellátást kivéve valamennyi ellátásnál a jogosultak számának csökkenése tapasztalható. Nemcsak
az önkormányzat által adható rendszeres pénzellátásokban részesülők száma, hanem a járási hivataltól
támogatásban részesülők száma is csökkent.
Nyíregyháza közigazgatási területén támogatásban részesülők száma (fő)(háztartás)

2008

2010

2012

2014

2016

2017

ápolási díj

516

532

600

799

1214

1073

méltányossági ápolási díj

409

466

637

575

363

386

közgyógyellátás

4522

2696

3712

3742

4046

5783

gyógyszertámogatás

.

.

.

.

519

586

aktív korúak ellátása1

1994

3540

5738

4317

3189

2361

lakásfenntartási támogatás

3057

4429

5828

4448

1811

1905

(háztartás)
Forrás Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal Nyíregyháza

A fentiekhez hasonlóan alaku lt a Gyvt. alapján folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma, 2012 évi 3881 főről 2017-re 1821 főre csökkent. Összevetve az adatokat az egyes
ellátásoknál az elutasítottak számának alakulásával, arra az eredményre jutottunk, hogy az igénylések
száma csökkent, ez a tendencia 2018-ra is folytatódott.
Ugyanakkor az adatokból az is látható, hogy még mindig van egy olyan hátrányosabb helyzetben lévő réteg,
akiknek továbbra is jelentős segítséget jelent mind a járási hivataltól, mind az önkormányzattól kapott
támogatás. Továbbra is javasoljuk a segélyezési rendszer fenntartását, azzal, hogy a központi emeléseket
figyelembe véve a jövedelemhatárok emelését, a méltányossági ápolási díj összegének, a háztartások
esetén a lakásfenntartási támogatás összegének emelését javasoljuk. Továbbá fokozottabban szeretnénk
támogatni a felsőoktatásban tanulókat és családjukat.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeinek szabályozásánál figyelembe vettük a társadalmi és
gazdasági környezet jellemzőit, az egyes támogatás típusok megfelelő ellátást biztosítanak-e a
rászorulóknak, azaz csökkentik-e, kezelik-e a problémákat, jól célzottak-e, a valóban rászorulók részesülnek-

Aktív korúak ellátása tartalmazza a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök számát. (2009. január l-ig rendszeres szociális segélyezettek, ezt követően
rendszeres szociális segélyezettek és a rendelkezésre állási támogatottak. 2011. január l-jétől a rendelkezésre állási
támogatás helyett bérpótló juttatásra jogosultak.)
1
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e az ellátásban és milyen a költségvetési hatásuk, a jogi szabályozás minden élethelyzetre kiterjed-e. A
szabályozás Nyíregyháza város lakosságát érinti.
A minimálbér és a nyugdíjak növelésének elsődleges célja 2019. évben is az, hogy jobb életszínvonalat
teremtsen a legalacsonyabb jövedelműeknek is. Figyelembe véve, hogy a minimálbér és a nyugdíj
emelésével az egy főre eső jövedelem felső értékhatárán elhelyezkedő családok és személyek kerülnének ki
a segélyezés rendszeréből, ezért javasolnánk több támogatási formának az emelését az egy főre jutó havi
jövedelem értékhatárát tekintve. Továbbá j avasoljuk, hogy azon méltányossági ápolási díjban részesülők,
akik napi 3 órát elérő vagy meghaladó ápolási-gondozási tevékenységet végeznek kiegészítő ápolási díjat
kapjanak, részben kompenzálva azt a tevékenységet, amelyet nap mint nap hozzátartozójuk gondozása
terén ellátnak. Másrészt az állami ápolási díj évről évre történő emelésének figyelembevételével ezen
jogosultsági körhöz tartozók tevékenységét is elismerve . Célunk még a felsőoktatásban jelenleg hallgatói
jogviszonyban állók félévenkénti nagyobb összeggel történő támogatása, hozzájárulva ezzel tanulmányaik
költségeinek csökkentéséhez. Továbbá azon személyeket is támogatni kívánjuk, akik nem nyernek felvételt
adott évben felsőoktatási intézményben, de továbbtanulási szándékukról nem mondanak le.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az önkormányzat a
Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. Az adatok egyeztetése és a feladat
elvégzésének koordinálása a Szociális és Köznevelési Osztály feladata.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feladatok határidőben tö rténő elvégzése a Szociális és Köznevelési Osztály jelenlegi létszámának
fenntartásával biztosítható.
V. Környezeti és egészségügyi következményei
Hatása i nem

mérhetők.

2. számú melléklet a SZOC-3042-1/2019. számú előterjesztéshez
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RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

..... / ...... (.......... )
önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.} önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a .-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdés aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ aa) méltányossági ápolási díjban részesülő és halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott
kiegészítő ápolási díj.

2.§
(1) Az Ör. 3. § (S) bekezdése az következő 1)-lb) ponttal egészül ki:

„1) fogyatékos gyermek állapotának
la) tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott
munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás,
lb) az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot tényét igazoló jogosultság
esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás
fennállását igazoló irattal bizonyítható."

3.§
(1) Az Ör. 3. § (llb) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„( l lb) A kiegészítő ápolási díj megállapításához vagy fe lülvizsgá latához csatolni szükséges a járási hivatal
által megállapított ápolási díjról, gyermekek otthongondozási díjáról szóló határozat egyszerű másolatát,
továbbá háziorvos által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy halmozottan fogyatékos."

4.§
(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat méltányossági ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
nagykorú hozzátartozónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át, egyedülálló esetén annak 190%-át és
b) a méltányossági ápolási díjat igénylő hozzáta rtozón kívül nincs az ápolt személy csa ládjában olyan
személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és
c) a családon belül elvárható segítséggel sem biztosítható és
d) az ápolt ápolási-gondozási szükséglete a napi két órát eléri vagy meghaladja."

(2) Az Ör. 4. §a következő (la)-(lb) bekezdéssel egészül ki:
„{1a) Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is, aki
a) elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában
ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő,
nagykorúvá vált személynek
a gondozását, ápolását végzi.
(1b} Az (1) bekezdés alkalmazásában nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettel
a) nevelőszülői foglalkoztatás i jogviszonyban álló, illetve
b) 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt
személy."

S. §
(1) Az Ör. S. § (1) bekezdés a következő cd) alpontta l egészü l ki:
„cd) a kérelmező e rendelet 4. § {1a} és {1b} bekezdése alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha a
nevelőszülői foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői jogviszonya a
működtető azonnali hatályú felmondása vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 2013. 12. 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg."
nevelőszülő,
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(2) Az Ör. S.§ (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„ e) az e rendelet 4. § (l a}, {lb} bekezdése alkalmazásában a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt otthon
történő munkavégzésnek kell tekinteni,"
(3) Az Ör. S. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ e) a 4. § {1} bekezdés és az 5. § (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be."

(4) Az Ör. S. § (2) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

„ h) a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását. "
(5) Az Ör. S. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ápolt személy halála esetén a méltányossági ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő
harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni."

6.§

(1) Az Ör. 7/A. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
legalább 1 éve életvitelszerűen Nyíregyházán élő nagykorú hozzátartozónak, aki az illetékes járási hivataltól
az Szt. 41. §, 43. §, 43/A. §-a alapján ápolási díjra vagy az Szt. 38. §-a alapján gyermekek otthongondozási
díjára jogosult és halmozottan fogyatékos személyt ápol."

(2) Az Ör. 7/A. § a következő {la) bekezdéssel egészül ki:

„ {la} Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
személynek, aki e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási díjban részesül és az ápolt ápolási-gondozási
szükséglete legalább napi 3 óra vagy azt meghaladó mértékű."
(3) Az Ör. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A kiegészítő ápolási díj havi összege az Szt. 39/A. §és 44. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott
alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-a halmozottan
fogyatékos személyt ápoló esetén."
(4) Az Ör. 7/A.§ a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„{2a} A kiegészítő ápolási díj összege az e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási díjra jogosultnak a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 25%-a."
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{S} Az Ör. 7/ A. § (S) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (S) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt
jogosultságot kizáró körülmény következik be. Ebben az esetben a jogosultság vége megegyezik a járási
hivatal által megállapított ellátásra való jogosultság megszűnésének időpontjával."

{6} Az Ör. 7/A. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) Az ápolt személy halála esetén a kiegészítő ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő harmadik
hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi
kiegészítő ápolási díjra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni."
(7) Az Ör. 7/A. §a következő (7) bekezdéssel egészül ki :
„(7) ha az e rendelet 7/A. § {la} bekezdés szerinti feltételek fennállnak, a 7/A. § {2a) bekezdése szerinti
kiegészítő ápolási díj megállapításáról a 4. § {1} bekezdésre való jogosultság megállapításával egyidejűleg
hivatalból intézkedik."

7.§

(1) Az Ör. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 170 %-át, különösen"

{2} Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó
többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Amennyiben családon belül több
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban álló személy van, úgy háztartásonként
ugyanazon hónapon belül ezen személyek részére megállapítható a támogatás. Adható támogatás mértéke
a Nyíregyházán tanuló esetében 15. 000.-Ft./fő, nem Nyíregyházán tanuló 25.000. -Ft/fő."
{3} Az Ör. 14. § (1) bekezdés a következő ba) alponttal egészül ki:
„ba) azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási intézményben felvételt nem nyert személy
részére, aki
boa) 23. életévét még nem töltötte be és
bab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át és
bac) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni az érettségi vizsgát követően és
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valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát köteles tenni
a felkészítő tanfolyam költségeihez való hozzájárulásként legfeljebb egy alkalommal 20.000.-Ft. támogatás
állapítható meg."
(4) Az Ör. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egy naptári éven belül ugyanazon család valamely nagykorú tagja részére adható összeg felső határa
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési
költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható
rendkívüli települési támogatás összegét és a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez
nyújtott támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni."

(5) Az Ör. 14. § (3) bekezdése a következők szerint módosul :
„ (3) A rendkívüli települési támogatás alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító
utalványként felhasználható hatósági bizonyítvánnyal is nyújtható."
(6) Az Ör. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„ (5) A természetbeni formában megállapított rendkívüli települési támogatás határozatával egyidejűleg
kerül megküldésre az utalványként használható hatósági bizonyítvány."

8. §
(1) Az Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :
„( 1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Nyíregyházán él
gyermeke születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugd íj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és kérelmező vagy valamely családtagja
részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra . A támogatás iránti kérelem a
születést követő 60 napon belül nyújtható be . A támogatás mértéke gyermekenként 15.000.-Ft."

(2) Az Ör. 15. §a következő (5a) bekezdéssel egészül ki :
„(Sa) Ugyanazon temetésre igényelt rendkívüli települési támogatás kizárólag egy személyt illet meg,
függetlenül a temetést in tézők számától."
(3) Az Ör. 15. §a következő (5b) bekezdéssel egészül ki :

„(Sb) Amennyiben családon belül adott időszakban több elhunyt személy temetéséről intézkedik ugyanazon
személy (kérelmező), úgy háztartásonként ugyanazon hónapon belül az eltemettető személy részére
haló/esetenként megállapítható a támogatás. "
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(4) Az Ör. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére
karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy,
aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

b} öregségi teljes- vagy résznyugdijra vagy időskorúak járadékára saját jogán jogosult vagy hozzátartozói
nyugellátásra jogosult és
e) ezen jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül. "

9.§
(1) Az Ör. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő
esetén 280%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona."

10.§
(1) Az Ör. 18. § {1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át a támogatás mértéke 8.000.-Ft.
b} ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij
mindenkori legkisebb összegének 250%-át a támogatás mértéke 5.000.-Ft.

e) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij
mindenkori legkisebb összegének 280%-át a támogatás mértéke 3.000.-Ft. "
(2) Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani; a jogosultság kezdő időpontja a
kérelem benyújtása hónapjának első napja. A támogatás iránti kérelem a jogosultság megszűnésének
hónapjában nyújtható be. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárata előtt befejeződik, az új jogosultság
kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejáratát követő hónap első napját kell megállapítani."
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11.§
(1) Az Ör. 22 . §a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az e rendelet 21. § (7) bekezdése alapján lakcímváltozás esetén a jogosultságról nem kell döntést
hozni, kizárólag a fennmaradó támogatás egyösszegű átutalásáról kell rendelkezni."
12.§
(1) Az Ör. 23 . § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a} Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak, 300%-át nem
haladja meg feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll."
(2) Az Ör. 23. § (2) bekezdés aa} alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át''
(3) Az Ör. 23. § (2) bekezdés ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"
(4) Az Ör. 23. § (2) bekezdés ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) 4500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd íj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"

13.§
Az Ör. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Köztemetés
25/B. §
Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból
mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki
a) vagyonnal nem rendelkezik,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 225%-át és
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja meg. "

14.§
(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) 25/B. §-ában és az Szt. 48. §-ában szabályozott köztemetés"

15.§
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet l. melléklete lép.
Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16.§
Ez a rendelet 2019. március l -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a
hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

17.§
Hatályát veszti az Ör. 18. § {la} bekezdése.

18. §

(1) „Azon személy esetében, akinek a méltányossági ápolási díjra való jogosultsága 2019. február 28-án
fennáll, 2019. március l-jétől e rendelet 7/A. § {la} bekezdését az ápolási-gondozási díj felülvizsgálata
nélkül alkalmazni kell."
(2) „ Azon személyek, akiknek a helyi lakásfenntartási támogatásra és rendszeres gyógyszertámogatásra
való jogosultsága e rendelet hatályba lépését megelőzően került megállapításra, a 2019. 02. 28-ig hatályos
rendelkezéseknek megfelelő összegben jogosultak a támogatásra."

(3) „Azon személyek, akik e rendelet 7/A. § (1) bekezdése alapján kiegészítő ápolási díjra jogosultak, e
rendeletet a hatályba lépést megelőzően folyamatban lévő kiegészítő ápolási díj ügyekre is alkalmazni
kell. "
(4) „Azon személyek, akiknek 2019. 03. 01-jét megelőzően rendkívüli települési támogatásra való
jogosultsága természetbeni formában került megállapításra, a támogatási összeget a határozattal
érvényesíthetik a kijelölt üzletekben. Ezt követően a megállapított támogatás összegét kizárólag a
hatósági bizonyítvány bemutatásával és átadásával érvényesítheti."
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1. melléklet a „„„„„„„„ önkormányzati rendelethez
K ÉRELEM
M ÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ vagy
KIEGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ
megállapítására
1. Az. ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok:

Neve: ...... „„„.„„ .. „.„ ... „.„ ............ „.„„ ....... „.„„ ..... „„ ....... „.„ .. „..... „....... „............ „.„ ... „„ ... „.. „... „„ ... „„ ....
Születési neve:.. „.„ ... „.„„.„.„„ .. „... „.„„ .. „... „.„ .. „....... „.„ ...... „„.„ .... „...... „... „... „.... „.„.„.„„.„.„ ...... „„„ ..... .
Anyja neve:„ ....... „.„.„„„ .. „... „„„„.„ .. „.. „.„ ... „.„„.„.„ ........... „........ „.. „... „...... „....... „.„„„.„ ........ „„.„„„„.„ ..
e y, 1'd"{'
o ev, ho,
''hl
' nap ):.„„„„„„„„„„„„„„„.„.„„„.. „„.„„„„„„.„„ .. „.. „.. „„„„„„.„.„.„„.„„„„„„.„„„
Szu''Ietes1
Lakóhelye:.„„ ..... „„ .... „.„ ....... „... „... „.„„ .. „.„„ ...... „... „.„ ... „.„ .. „.„.„ .... „.„... „... „.„.„.„.„„.„ .... „.„.„ .. „..„.... „.
Tartózkodási helye:„„.„.„.„.„.„.„ ... „.„„.„ .......... „„ .... „„ ... „.„ ... „„ .. „... „.„ ... „... „.„.„.„„„ ..... „„.„ .. „... „.... „.„ ..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: „„„ ... „.. „.„.„.. „„ .. „.. „„„„.„ .. „.. „... „.„
Adóazonosító jele:.. „„„ .. „.... „... „.„„„ ..... „.„.„„ ....... „„.„ ... „... „.„.„„ .... „... „.„
Állampolgársága:„„„.. „.„ .... „„„„.„ ... „.„ .... „„„„„.„.„.„„..... „„„.„.„„ .. „.„ ... „..
A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

rendelkező,

vagy

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: „.„„„„„.„.„„.„„„„.„„„„„.„„„„„„.„„„„„„„„„
Kérelmező

telefonszáma: „„.„„„„„ .... „.. „.„.„ ... „„.„.„.„ .. „.„.„ .. „.„„„.„.„.„.„.„„.„.. „„„.„

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) A méltányossági ápolási dij megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
* 18. életévét betöltött tartósan beteg

* halmozottan fogyatékos személy
b) A halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő támogatás megállapítását azért kérem,
mert az ápolt személy:
• *súlyosan fogyatékos
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*fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos és a Járási Hivatal emelt összegű ápolási díjat állapított meg
*jelentős egészségkárosodással rendelkező önellátásra nem vagy csak részben képes vagy
*súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult, s a Járási Hivatal
kiemelt ápolási dijat állapított meg
(*kívánt részt aláhúzandó !)

•
•
•

Fogyatékosságának jellege:
- Látássérült
- Hallássérült
- Mozgássérült
- Értelmi sérült
{A megfelelő rész aláhúzandó)
e) Kijelentem, hogy
keresőtevékenységet

o nem folytatok
o napi 4 órában folytatok
o otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban
o részesülök és annak havi összege: .................................
o nem részesülök
- az ápolási tevékenységet
o a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
o az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó}

d) Az ápolt személy:
o
o

közoktatási intézmény tanulója,

o nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

felsőoktatási intézmény hallgatója.

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
B

A

e

D

E

F

G

ideje

Társadalombiztosítási

(év,

azonosító jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

Közeli
hozzátartozó
születési
ideje

Megjegyzés*

Születési

1.

Közeli
hozzátartozó
neve
(születési
neve)

helye,
Anyja neve

hónap,
nap)

2.

3.
4.
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s.
6.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem j ár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem t ö ltött gyermek vo natkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy
élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
gyermeket,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

A

kérelmező

lakásának

A lakás nagysága :

.„ „ „ „

használati

jogcíme:

m 2, fenntartási költsége :

t ulajdonjog,
„ „ ........

bé rlet,

albérlet,

haszonélvezet,

egyéb:

,-Ft/hó.

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A jövedelem típusa

Kérelmező jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő további
közeli hozzátartozó(k)
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem ebből
közfogla lkozatásból
származó
2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
S.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
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folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
7.) Összes jövedelem

Egy hónapra jutó nettó jövedelem: ..................................................................Ft
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: ................................................................ Ft

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA

Az ápolt személyre vonatkozó adatok

Személyes adatok:

1.

Neve: .....................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................... ............................................... .
Anyja neve:...........................................................................................................................................

"do" (ev,
' ho,
. nap) : ..............„ „ ••••• „ „ • ... „
. . he1y, 1
Szu" Ietes1

... „ . „ ............. . . .

„ . ....... „ . .......... .... .. .. .. „ ......... „.„ ..

Lakóhelye: ............................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.............................................................................................................................. .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................„

.....••••••••••••••••••.•••••••••••••• ••.• •• •• •••••••

Az ápolt telefonszáma: (*nem kötelező megadni) ..................„ ........... „ „ ............. . .. „

.. „ ........ .... „ . „ .... . .•

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ............. „ .......... „

•••.••••• „

........... .

A törvényes képviselő lakcíme: .............................................................................................................
Ha az ápolt személy cselekvőké ptelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes
képviselő

neve :

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
o
o

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat
kérelmező hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben
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az ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.
Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában
rögzítsék és azokat a méltányossági ápolási díj vagy kiegészítő ápolási díj megállapításával és folyósításával
összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve a határozatban
megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák Hozzájárulok, hogy az adóazonosftó jelemet a jegyzői

nyilvántartás tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon
elérhető.

Dátum : 20 ..........................................
az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes
képviselőjének aláírás
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat- az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe .
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2.1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van;
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.

1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi neve lőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc}korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
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gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban : Szjatv.) szerint meghatározott, be lföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősü l a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek mi nősül a szemé lyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járu lék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevét elt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági ősterme lő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökke nthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogat ást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott telepü lési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújt ott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könywel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
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közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási dij, a gyermekgondozási dij, az
öregségi nyugdij, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az
átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék,
a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdij - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdijat, továbbá a házastársa
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdiját -, a baleseti táppénz, a
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási dija, az ápolási dij, a tartós ápolást
végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
2. Jövedelem típusai:
2.1.l. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a ga zdasági társaság magánszemély tagja által külön
sze rződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecse mőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
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2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli j áradék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem : például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcímé ről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíj igazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az e lőző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ álta l kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével); továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
egyezség fénymásolatát,
a
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vá llalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vá llalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
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fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, érte lmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
- továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg,
állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható
időtartamát,

- magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
- utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
- amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapítását kérelmezi, akkor kizárólag a járási hivatal
végleges döntést tartalmazó határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról
szükséges csatolnia, valamint a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt halmozottan
fogyatékos. Ezt a háziorvosnak az igazoláson fel kell tüntetnie.
A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeiről a www.varoshaza .nyiregyhaza.hu
weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,
hogy„.„.„.„.„.„„ ...... „ .............„.„„..„ .Nyíregyháza,„ .. „.„.„„.„. „ ....... „ .......„.„...... „ ............ „ .„........ „..
szám
alatti lakos méltányossági ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit
átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.

Nyíregyháza, 20 ... „.„.... „.„ .. „.„ ... „ ...

p.h

ügyintéző
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KÉ R ELE M
HELYI LAKÁ SFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

megállapítására

1. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ............................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................ .
Anyja neve: ................................................................................................................................................. .
Születés helye, ideje: ................................................................................................................................... .
Lakóhely: ................ irányítószám .....................................................................................................település
.................................................................................utca/ út/ tér.............. házszám ...........
épület/lépcsőház
............. emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ............ irá nyítószám .......................................................................................település
.....................................................................................utca/ út/tér...................... házszám .......................... épület/
lépcsőház ............. emelet , ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................-................-................ .
Állampolgársága: .................................................
Telefonszám: .................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................... .

2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
0 szabad mozgás és tartózkodás jogával

rendelkező,

vagy

D EU kék kártyával rendelke ző, vagy

o bevándorolt / letelepedett, vagy
0 menekült/ olta lmazott/ hontalan.
3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő
4. Kérelmező háztartásá ban élők személyi adatai:
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Név
ideje
Anyja neve
azonosít ó jel
(év, hónap, nap )

WWW.NYIREGYHAZA.HU

~

C1)

Ny

R EGYHÁ ZA

24

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának idő pontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma „ ... „ . „ fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

II. Jövedelmi adatok-(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
e.
A kérelmezővel közös háztartásban élő
A jövedelem típusa
Kérelmező
további személyek
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
s. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Ill. Lakásviszonyok

2
'
,
1'.
' nagysaga:
,
A tamogatassa
enntett 1akas
.............. m
A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................................................... .
IV. Nyilatkozatok

1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás( ok):
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Kedvező elbírálás esetén a támogatást a(z) alábbiak szerint kérem megállapítani:

(*Az Ön(ök)re vonatkozó résznél X-szel jelölje a négyzetet!)
* ............................ közüzemi szolgáltatóhoz vagy
*fűtési

támogatásként egyösszegben kérem megállapítani

!*Tekintettel arra, hogy albérletben lakom, ezért saját kezeimhez kérem megállapítani a
támogatás összegét.
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával és
folyósításáva l összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási
szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Az

adatkezeléssel kapcsolatban bővebb informádó a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Dátum: ............................................. „.

kérelmező

aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szo lgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni ! Tájékoztatj uk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell fogla lnia, mely az Ön szemé lyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy csa ládban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban laki k.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező

személyek közössége.

1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, öná lló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel}, ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valam int az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
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1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetn i.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíj pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági ősterme lő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rend szeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitel szerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szo lgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7 .1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
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együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg,
amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű .
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyette sítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem : például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részérő l a
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kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szó ló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság álta l az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetérő l;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65 . életévüket vagy a rájuk iránya dó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - téte les bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyve l ője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás eseté n cégjegyzékbő l való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar álla mpolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),

u
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- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatoln i, azzal, hogy annak
érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazo lnia kell, valamint
- a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot a jogosult által az előző hónapban fizetendő közüzemi
elszámoló lapok és számlarészletezők fénymásolatával, ennek hiányában a közüzemi szolgáltató által
kiadott hivatalos igazolással kell igazolni.
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés
fénymásolatát
A
helyi
lakásfenntartási
támogatásra
való
www.varoshaza .nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.

jogosultság

részletes

szabályairól

a

Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető

Nyíregyháza, 2019 . márci us 01.

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza

Megyei Jogú

Városi

Szociális

és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,

hogy ....................................................Nyíregyháza,.............................................................................. szám alatti lakos helyi
lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és

előírt

mellékleteit átvettem, egyben

tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.

Nyíregyháza, 20............................... .

p.h

ügyintéző
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KÉRELEM
LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁSI TÁMOGATÁS
megállapítására
A KÉRELMEZŐ ADATAI:

NEVE:...................................................

LEÁNYKORI NEVE: ....................................... „ ................

SZÜLETÉSI IDEJE: ......... „ .. „ ...... „......

HELYE: ........................... „ ........................... . .... „ ............ .

ANYJA NEVE:......................................

CSALÁDI ÁLLAPOTA: ........................... „ ....... „ ...... „ ...... .

TAJ SZÁMA: ........................................

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: .... „

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE : .„„ ........................................ . „
TARTÓZKODÁSI HELYE: .................................. „

.. ....... ....... „ ..... „ ... „ .. „ ... „ .............. ...... ..... ...... .

.............. ............. ... „ .. „ ... „ .... „ ..... „ . .. „ ............... „ .

TELEFON SZÁMA: ....................................................... „....
HELYRAJZI SZÁM : .............................
FŰTÉS MÓDJA: ............................... „

.............. • ...•.. „ ................... .

(nem kötelező megadni)

LAKÁSNAGYSÁGA: ......... „ „ „ ......... „ . „ „ „ m 2

...... „ ..... „ ......... „ ....... „ ........ „ .... „ „ .... „ ...... .

LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME: bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, egyéb:

MIÓTA LAKIK A LAKÁSBAN ............... „ ............„ •• „ .. .

LAKÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: ... „ „ „ ..... .

Kérem jelölje, hogy az alábbiak közül mely díjakat fizeti:

Bérleti díj

e

Albérleti díj

.J

Lakáshasználati díj

['

Villamos energia díj

J

Társasházi közös költség

r:
e

Távhődíj

D

Szemétszállítási díj

D

Gázenergia díj
Vízdíj
Kedvező

elbírálás esetén a támogatást a

.„„.... „ .. „ „ .... „ .... „ .. „ ........ „.„ ........

w

„ „ „ .......... „ ... „ „ .... „ .... „ ..................

„ .. „-nál vezetett

számlaszámra kérem
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A kérelmezővel egy lakásba költözők, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
személyek (a háztartásban együtt élők) adatai:

Név, leánykori név

Születési idő

Anyja neve

Családi állapota

rendelkező

Foglalkozás
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JÖVE DELEMRŐL NYILATKOZAT
KÉRELM EZŐ
JÖVEDELMEK
TIPUSAI:
MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ
EGYÉB JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
INGATLAN-, INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, VAGYONI
ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS, BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB
NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK
GYEMREK ELLÁTÁSÁHOZ ÉS
GONDOZÁSÁHOZ
KAPCSOLATOS
TÁMOGATÁSOK:
GYED, GYES, GYET, CS.P.,
GYT. DU, ÁRVAELLÁTÁS
ÖNKORMÁNVZAT ÉS
MUNKAÜGYI SZERVEK
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS:
rendszeres szoc. segély,
á~olási díj1
ál áskeresesi támogatás
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB : kapott tartásdíj,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifizetés, stb.

HÁZASTÁRS;
ÉLETTÁRS

GYERMEK

EGYÉB
HASZNÁLÓ

EGYÉB
HASZNÁLÓ

A HÁZTARTÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ ÖSSZJÖVEDELME: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Ft
A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDELME:
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . Ft
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Nyíregyháza, 200 .....................
nyilatkozattevő aláírása

A kérelmező által fontosnak tartott körülmények:

Nyilatkozatok a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításához:

Alulírott. .............................................................................

büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy

a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot
teszem :

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításával és folyósításával
összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rende lkező - államigazgatási szervek, illetve természetbeni
segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet tudomására
hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ............................... hó .................. napján

a kérelmező aláírása

-- ----------------
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
megállapítására

/*létfenntartásra, nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgató részére, rendkívüli
gyógyszertámogatásként, kelengyetámogatáshoz, temetési hozzájáruláshoz, érettségi utáni felkészítő
tanfolyamhoz, szabadság vesztés/szülők elvesztése/rendszeres pénzellátás megszűnése miatt havi
rendszerességgel nyújtott támogatáshoz *a kívánt rész aláhúzandó !/
A KÉRELMEZŐ ADATAI
Személyi adatok:
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve : ............................................ ..................... ........ ..... .. ................................................................. ....... ......... .
Születési neve: .... ............ .. „ .. „ ........... „ ............................................................................................................. .
Anyja neve: „ .. „„„. „„„„„„. „„„„ .. „ „„. „„„„. „„„. „. „ „„„ „„. „. „„„. „. „. „ .. „ „ ... „ „ .. „ „„. „ .„ .„. „ .. „. „ „ „. „ „. „. „„ „ ..
Születés helye, ideje : „„„„„„„„„„„.„„„„.„„„„„ .. „ .. „„ .. „.„„„ .. „„.„. „. „ .. „.„„„„„„.„„„„ .. „„„.„.„„.„„ .. „„„„ ..
Lakóhely: „„„„„„„„„„„. irányítószám „.„„.„.„.„„„.„.„.„„„ .. „ .„.„„.„„„.„.„„ ... „.„„„„„„„„.„„„„„. település

' / ter
, „„„„„„„ hazszam
, , „„„„„„ epu
, " Iet/ Iepcso
'
" haz
, „„„eme 1et „„„.aJto
. '
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ utca / ut
Tartózkodási

hely:

település

irányítószám

„ „„„„„„„„„„„„„„„„. utca/út/tér „„.„„„„. házszám „„„ .„.

épü let/lép csőház

„„„ „„ emelet „„„„„„„ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásako r a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolgársága : „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„.
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[ ] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,vagy
[ ] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[ ) bevándorolt/ letelepedett, vagy
[ ] menekült/oltalmazott/hontalan.
Taj-száma: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. Telefonszáma (nem kötelező megadni) „„„„„„„„.„„„„„.„„„„„„„„
2. A kérelmező családi állapota

111 egyedülálló
111 házastársával/ élettársával él együtt
3. A HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS ADATAI
Neve : ................................................................................... ....... .. ......................... .... ......... .............. ......... .
Születési neve: „„„„ .. „„„ .. „„„.„.„„„ .. „.„„„ „ .. „.„„.„„.„.„„„.„„„ .. „„„„„.„. „.„.„.„ .„„.„ „„„„„. „„ „„„„ ...
Anyja neve: ....... „

................ ............ ..... . . „ .. ............... . „ ... •.• . • •• ••• • • .• .. . •••••••• •• •••.•••••••• •••••••• •••••• ••••••••••••••• • •• ••••

Születés helye, ideje: „„„„„„„.„.„.„ ... „„.„„„„„.„„„„„„.„.„ ... „„ .... „„ ... „.„ .. „„ .. „„ .. „.„„„„ .. „ .. „.„ .. „„ .. „
WWW.NYIREGYHAZA.HU

R EGYHÁ ZA

36

NYÍREGYHÁZA
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Lakóhely: ...... „... „„„„.„.

irányítószám „„„.„ ..„ ..„ .....„ .....„„ ...„„.. „„ ..... „.„.„„ .. „.„ ... „ .. „.„ .............. település

'
" haz
' „„„eme 1et ... „„aJto
. ,
, / ter
, ... „......... hazszam
, , „ .......... epu
, ·· 1et/ Iepcso
„ .. „„ ... „„„„„„.„.„„„„ .. „„„. utca/ ut
Tartózkodási

irányítószám

hely:

település

„„ .... „ ..„„„„„„„„„.. „. utca/út/tér „„.„„ ... „ házszám .. „„ .. „ épület/lépcsőház „„„„„ emelet „„„„„„„ajtó
(A lakóhely és a ta rtózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Taj-száma: „.„.„ .. „„.„ .... „.„.„.„„„„.„.„.„„„„„„„.„.„.„.„.„ ..
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ - on BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK (LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT), AZAZ: A CSALÁD
TAGJAINAK ADATAI:
SZÜLETÉSI IDŐ,

NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

ROKONSÁG

ANYJA NEVE

CSALÁDI ÁLLAPOTA

TAJ-SZÁM

MEGJELÖLÉSE
1

1

-

+

+1

+

-

-

-
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A jövedelmi helyzetre vonatkozó táblázatban gyermekként kell feltüntet ni: a húszévesnél fiatalabb, öná lló
keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiat alabb, önálló keresettel nem rendelkező, na ppali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszo nöt évesnél fiatalabb, önálló kereset tel nem
rende l kező, felsőoktatási intézmény nappa li tagozatán tanulmá nyokat folytató vér szerinti gyerm eket,
örökbe fogadott gyermeket, mostohagyermeket és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi neve lőszü lő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermeket (a továbbia kban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan bet eg, az autista, illetve a t est i, érzékszervi, értelm i vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeket, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25 . életévének betö ltését megelőzően is fennállt. A 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, valamint a
testvért.
JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csat olni!)

A JÖVEDELM EK
JOGCÍM E:

MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM, TÁPPÉNZ
TÁRSAS
[s EGY[NI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JOVEDELEM
INGATLAN-,INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS,
BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB NYUGDÍJ,
RENDSZ. SZOC. JÁR.
GYERMEK
ELLÁTÁSÁVAL ÉS GONDOZASÁVAL
KAPCS.
TÁMOGATÁSOK: GYET;

GYED, GYES, CSP. GYT.

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS/
ÉLETTÁRS

23 ÉVESNÜ
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ ,
A NAPPALI
OKTATÁS
MUNKARENDJE
SZERINTTANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK

20 ÉVESNÉL
FIATALABB
ÖNNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ
GYERMEK

...

+

25 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM

KORHATÁRRA
TEKINTET
NÉLKÜL A
TARTÓSAN
BETEG, ILLETVE
FOGYATÉKOS
GYERMEK

RENDELKEZŐ,

FELSŐOKTATÁSI
TANULMÁNYOKAT
FO LYTATÓ
GYERMEK

-----i

+

+

1

+

+---
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL; NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

DIJ
ÖNKORMANYZATI ~S
MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: álláskeresési
támogatás, rendszeres
szociális segély; stb.
r------::-FOLD
BÉ RBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB:(pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kisösszegű
kifizetés)

L

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: .........................................................................................„ .... Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: ............... „ .................„ ...••.•.••.••••••....•••... „ .... „ ............ „ ........ Ft.

NYILATKOZATOK
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Alulírott:............................................... „ ..... „ ....... . .. . ..... . . büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi
nyilatkozatokat teszem.
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó}
- hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve
természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt kereskedelmi szervezet
tudomására hozzák. Az adatkezeléssel karxsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon
elérhető.

Nyíregyháza, 20 ..... év ............„

.... „ ........ hó

.............. napján

a kérel mező aláírása
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
Megállapított havi összes jövedelem :

........................... Ft

Megállapított egy főre jutó havi jövedelem:

........................... Ft

Az egy főre jutó jövedelem alapján a kérelem elutasítását javaslom.
A rendkívüli települési támogatás javasolt összege:

•.•.. . ......• . ••• •. ••• • „ •...

Ft

A rendkívüli települési támogatás formája:
PÉ NZBELI
/ TERMÉSZETBENI
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatás száma:
.............................. .
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások együttes összege:
..... „ „ . „ . „ . . „ „. „ „ „ . „
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások száma/együttes összege alapján
a kérelem elutasítását javaslom.
A megállapított rendszeres települési támogatás időtartama és összege:
201.......... napjától 201 ............ napjáig havi ........................ Ft. összegben.
Ügyintéző ........................... .

Nyíregyháza, 20 ............... hó .„ ... napján.

Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak
megfelelő adatok alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi fe lelősséget von
maga után.
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékozt atón felsorolt igazolásokat - az Ön{ök) helyzetére vonatkozóan maradéktalanul csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk
ügyében érdemben döntést hozni ! Tájékozt atj uk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügye elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz
igénybe.
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. egyedülélő : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban la kik.
1.2. csa/6d: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bent lakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3. közeli hozz6tartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem ren delkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rende l kező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a
továbbiakban : nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő
testvér;
1.4. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel),
ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú
melléklete szerint i adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetn i.
1.4.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni . A nettó jövedelem kiszám ításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.4.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.4.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíj biztosítási járulék, magán-nyugd íjpénztári
tagdíj és munkavállalói járulék.
1.4.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha
a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, anna k a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.4.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási
munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet
(ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetbe n végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen
lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatla n, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
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elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.4.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.4. 7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.4.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.4.7.2. a nem re ndszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen
figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem : különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban,
bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses szolgá lati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3.
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a
táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokka ntsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.S. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési t ámogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem : például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülő i díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingat lan és ingó t árgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem kerü lt feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő
iratot vagy annak másolatát.

h6ztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége;
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rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a
baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
•
nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
•
árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);
•
munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem
beadását megelőző 1 havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
•
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított
ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
•
azon kérelmezők, akik a 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról,
hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve;
•
nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
•
tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló
dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült
dokumentum fénymásolatát;
•
vállalkozó esetén : a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről - tételes bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen
időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
•
őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. Az őstermelő/könyvelője által kiadott tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az
őstermelői
tevékenységből
származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon
maradéktalanul feltüntetésre került. Továbbá lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást.
•
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági, illetve gyámhatósági döntést;
• gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
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házasság felbontása esetén : a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek
elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt
példányát;
Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés
fénymásolatát.
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról
szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,;
amennyiben nem részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos
dokumentumot;
amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző
havi nettó összegéről igazolást;
amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát.
pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló
igazolást;
elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről
készített kimutatást;
gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a társadalombiztosítás által nem támogatott -gyógyszertámogatásként annak költségét igazoló hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása
mellett;
várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelemigazolások csatolása mellett;
keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi
vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a
támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások
csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési
számla 1. számú eredeti példányát!

A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS
LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI!

Tisztelt Ügyfelünk!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a
rendkívüli települési támogatás az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel igényel
rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás
összegét figyelmen kívül kell hagyni, ezért kérjük, hogy a támogatás iránti kérelmét valóban, csak akkor nyújtsa
be, ha a folyósítás feltételéül szolgáló rendkívüli élethelyzet tényleg bekövetkezett.
Tájékoztatjuk, hogy az esetenként nyújtott támogatás az összes körülmények mérlegelésével pénzbeli vagy
természetbeni ellátás formájában fogják megállapítani.
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Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérelem valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősségre
vonással járhat!
A fentiek után kérjük, hogy a kérelmét tartalmazó nyomtatványt pontosan és olvashatóan kitöltve az előírt
mellékletekkel együtt, lehetőleg személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában szíveskedjen benyújtani.
Nyíregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel :
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ
a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) számú helyi önkormányzati rendelete (a
továbbiakban : ör.) 14-16. §-ának rendelkezései alapján Önkormányzatunk a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan
rászorult személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Az Ör. 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátásra szociálisan
rászorultnak tekinthető az az egyedül élő személy, akinek a havi - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott - munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal,
magán nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százhetven százalékát/ 2019. évben: 48.450
Ft/, illetve az akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át / 2019. évben: 42.750 Ft/.
A Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18.
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa valamint a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db} vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelel ő testvér;
Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi
félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás adható,
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ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át; azaz: a 2019. évben a 71.250 Ft-ot.
Az Ör. 14. § {1} ba) pontja szerint azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási intézményben

felvételt nem nyert személy részére, aki 23. életévét még nem töltötte be, családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 250%-át {2019. évben
71.250.-Ft-ot) és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni az érettségi vizsgát
követően, s valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát köteles tenni a felkészítő tanfolyam
költségeihez való hozzájárulásként egyszeri 20.000.-Ft. támogatás állapítható meg.
Az Ör. 15. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli
települési támogatást állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2019. évben: 57.000.-Ft.), egyedülélő esetén annak
300%-át {2019. évben: 85.500.-Ft.).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztály
I GAZOLÁS

Alulírott a Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, hogy .......................................... 44 .........
Nyíregyháza, ...„ . . . .... ... ..... „ . .. . ... . ........ .. ........•. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti
kérelmét és mellékleteit a mai napon benyújtotta, egyben a kérelmének elbírálására irányuló eljárást
megindítom .
Nyíregyháza, 20 ........... „

..

p.h
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KÉRELEM
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
megállapítására

A kérelmező adatai:
Neve : ........................ „ ..... „ ........................ „ ........... . „ ................... „ .................................................... „ ....... .
Születési neve: ............................ .. ........ „ ................. „ ................... .............. .. „ ............................................ .
Anyja neve: „.„.„„„„.„„„.„„„„„„„„.„„„„.„„„.„„„.„„.Családi állapota.„„„ „.„ „„„ „„.„„ .. „ „„ .„„ „„„„ .. „„
Születés helye, ideje: „„„„„„„„„ .. „„„.„„ .. „„„.„„„.„„„.„„„.„.„.„ .. „„„ .„„ „„„„ .„„ „ „.„„„„ .„„.„„„„.„„„„.
Lakóhely:„..„.„„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„.. „„„„„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.
Tartózkodási hely:„.„.„.„.„.„.„„„„.„.. „„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.. „„.„.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

D D D- D D D- D D D

Állampolgársága :.„„.„.„.. „„ .. „„.„.„ .. „„ .. „„.„ .. „„ .. „„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„... „..
A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakás nagysága : „.„. m 2

rendelkező,

vagy

Helyrajzi szám:„„„„„„„„„„„„

Fűtés

módja: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

Lakás használatának jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszo nélvezeti jog, szívességi használat,
egyéb: .„„.„..„„.„„„„ ............. „.„ .... „.... „.„.„.„.„.
Mióta lakik a lakásban: ... „ .. „.„„ ... „„„„ .... „ .. „„„.„ Lakásban élők száma : „„„ „.„.
A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
A háztartás havi összes jövedelme:
„.. „„.. „„„„ .. „„„„ .. „. Ft
A háztartás egy főre jutó havi jövedelme:
„.„.„„„„.„„„„„„ .. „„ Ft
IA helyi adósságcsökkentési támogatás megállapítását - elutasítását javaslom.
Hitelező közüzem

Futamidő

Tám./hó

Önrész/hó

20„„ .. „„„ ... - 20„ .. „„„„.„
20„„„„„„.„ - 20„ .. „„„„ ...
20„.„„„„„„ - 20„„„„„„„.
20„„„.„„„„ - 20„„„„„„„.
20„„„„„„„. - 20„„„„„„ ...
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ugyontezo: ...... ...........................

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓSSÁG TÍPUSA ÉS ÖSSZEGE

Az adósság jogcíme

Az adósság összege

Lakbérhátralék
központi fűtési díjtartozás
távhő - szolgáltatási díjtartozás
közösköltség - hátralék
Áramdíjtartozás
vezetékes gázdíj tartozás
víz- és csatornahasználati díjtartozás
szemétszállítási díjtartozás
összesen:
A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTIÉLŐ, on BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK /HÁZTARTÁS/ ADATAI :
/LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS/

NÉV,
SZÜLETÉSI NÉV

1

SZÜLETÉSI ÉV,
HÓ, NAP,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁSI
AZONOSÍTÓ JELE

A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA

összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljára
szolgáló helyiség, üdülő, egyéb:
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A KÉRELEM RÖVID INDOKLÁSA:

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)
A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft-ban kell beírni !

KÉRELMEZŐ

A JÖVEDELMEK TÍPUSAI

MUNKAVISZONYBÓL;
MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM, TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JOVEDELEM
INGATLAN-,INGÓ
VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,VA
GYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
1 NYUGELLÁTÁS,
BALESETI
NYUG ELLÁTÁS, EGYÉB
NYUGDÍJ, . RENDSZ.
1 SZOC. JÁR.:
!GYERMEK ELLÁTÁ~
VAL ÉS GONDOZÁSÁVAL KAPCS. TÁMOGATÁSOK: GYET; GYED,
GYES, CSP: GYT.DIJ ,
ONKORMANYZATI ES
MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
RENDSZERES PÉNZ1 ELLÁTÁS: álláskeresési

HÁZASTÁRS, GYERMEK
ÉLETTÁRS

NAGYSZÜLŐ

EGYÉB
HASZNÁLÓ

1

1
1

1

1
1

+~

-- -----------Ny

1

1

1

rJ')

SZÜLŐ

REGYHÁ ZA

-

1
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támogatás, rendszeres
szociális segély; stb.
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB:(pl. : kapott
tartásdíj, ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifiz.}

„

_J

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM : ................ „ .... „ ....................................................................... Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM : ... „ ...•.•. •. •.. „ ... „ .•......................................•........ ..... „ .............. Ft.
NYILATKOZATOK
A HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben a
már folyósított támogatás visszafizetésének terhe mellett az alábbi nyilatkozatokat teszem :
a helyi adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt helyi adósságkezelési szerződést a
Tanácsadóval megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem .
részletekben nyújtandó helyi adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó önrészesedésemet a
megállapodásban foglaltaknak megfelelően havi, illetve a határozat előírása szerinti részletekben
megfizetem .
szükség estén a hite lintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1)
bekezdés a} pontja, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54 . § (1} bekezdés e)
pontja alapján külön aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális és Köznevelési
Osztályt, hogy a kérelmem elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat
megismerje.
hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más, az ügyben
hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, illetve a határozat szerinti
hitelezők tudomására hozzák.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 ... „.„ .... „
a

kérelmező

....

aláírása

háztartás nagykorú tagjainak aláírása

WWW.NYIREGYHAZA.HU

R EGYHÁ ZA

50

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4 401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőla pot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmező
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da} a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc}korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szü lő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b} pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
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a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény sze rint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelybő l az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rend szeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
WWW.NYIREGYHAZA.HU

R E G YH Á Z A

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg,
amelynek
baj külön-kü lön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre .
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
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kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítö
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-őstermelő esetén az ősterme lői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről
szóló bírói
egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás j ogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
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- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy
annak érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia
kell,
- egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről,
amelynek kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot,
-nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését,
valamint arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően
szerezze be, mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a
jövedelmekről kiállított igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! A helyi adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság
részletes szabályairól a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019 . március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében
igazolom,
hogy....................................................Nyíregyháza,..............................................................................
szám
alatti lakos helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt
mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást
megindítottam.

Nyíregyháza, 20 ............................... .
p.h.
ügyintéző
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KÉRELEM
RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
megállapítására

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.

Neve:

neve:

Anyja

1.3.
1.4.

neve:

Születési

1.2.

Születési

helye,

ideje

(év,

hó,

1.5.

nap):
Lakóhely:

Tartózkodási

1.6.

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

hely:

D D D-D D D-D D D

1.8. Állampolgársága:... „ .... „. „ .„.„........ „ .... „ ... „ . ... . .... .. .... ............................. ........ ..... .
1.9. Telefonszám: ....................................................................... „ .............. .
1.10.A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

o

kérem a rendszeres gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi
helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a
jöved elem-nyilatkozatot!)
Méltányossági jogcímen

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
3.1. A kérelmező családi körülménye :

3.1.1 . o egyedül

élő

3.1.2. D nem egyedül élő
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:„ .. „ .„ fő.
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e

D

E

F

G

ideje

Társadalombiztosítási

(év,

azonosító jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

Közeli
hozzátartozó
születési
ideje

Megjegyzés*

B

A
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Születési
helye,

1.

Közeli
hozzátartozó
neve
(születési neve)

Anyja neve

hónap,
nap)

2.

3.

4.

s.
6.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy
élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, öná lló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

3.3. Jövedelmi adatok: a
forintban:

kérelmező,

valamint a családban

élő

közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme

(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A

1.

2.

3.

4.

e

B
A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli
hozzátartozók

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó: ebből
közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
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s.
6.

7.
8.

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres

szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok

4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező lakcímen élnek,
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.6 . Hozzájárulok hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendszeres gyógyszertámogatás megállapításával és folyósításával
összefüggően más az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve a
megjelölendő
gazdálkodó
szervezet/gyógyszertár/gyógyászati
segédeszközbolt
határozatban
tudomására hozzák.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20 .................... „ ............. „

kérelmező

.. „ ... . .. ..... . „ .......... .

aláírása

kérelmező házastársának/élettársának aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

1. A kérelem benyújtásának lehetőségei
1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási
hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes
járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a
kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.
1.2. A méltányossági jogcímen megállapítható gyógyszertámogatás a kérelmező azon lakcíme szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesterénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik.
FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a gyógyszertámogatás kizárólag abban az esetben állapítható meg,
ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra!
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök)
helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt
kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy más hatóságtól
szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön
személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének
elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban : nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
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dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „ Jövedelem ": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belfö ldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj .
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi ősterme lésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könywel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
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értékű

jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5. 7 .2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgá lati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövede lem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecse mőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segé ly, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából szá rma zó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
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kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíj igazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás,
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
gyermekelhelyezésről

szóló bírói
egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzé kből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
válóperes

végzés,
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-továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmező betegsége legalább
három hónapja fennáll .
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről háziorvos által kiadott igazolást.
Tájékoztatom, hogy a támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző két

hónapban is benyújtható.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.

osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza

Megyei Jogú Városi

Szociális és

Köznevelési

Osztály képviseletében

hogy ....................................................Nyíregyháza,..............................................................................

szám

igazolom,

alatti

lakos

gyógyszertámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom,
hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20 ............................... .
p.h

ügyintéző
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KÉRELEM
KÖZTEMETÉS
megállapítására
A KÉRELMEZŐ ADATAI :

Neve: .................................................................................... „

. .. ...... . . ..... „ .... ..•...•••••••••••••••••••••••.•••..•• „ ••..••.••• „ . . „ ..

Születési neve: .............................................................................................................................................. .
Születési helye: ............................................., ideje: ... év ................... hó......... nap
Anyja neve :..............................................................................................................................................................
TAJ száma: : ................................................................Adó azonosító jele:: ............................................... .
Családi állapota :........................................... Állampolgársága: .......................................................................... .
Lakóhelye :..................................................................................................................................................... .
.................................................. út, utca, tér .......... sz . ........ em., fszt ............. asz.
Tartózkodási helye :............................................................................................................................................... .
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..................... ....................................................................................
Jogosult tartá sára köteles személy alapvető személyazonossági adatai:
{ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie}
Név............................................................................................................................................................................
Anyja neve........................................................................ „ .......••••..•.•... ..•........................................•....•.........••.... . .
Születési helye, ideje:.............................................................................................................................................
Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, hozzátartozó
esetén rokoni kapcsolata: ................................................................... .
AZ ELHUNYT ADATAI :
Neve: ........................................................................... „ .... „ .... „ .... „ .... „.„.„ .. „„ ......• „.

Születési neve:.................................................................................................. .
Születési helye ......................................., ideje :........ év .................... hó .......... nap
Anyja neve :......................................................................................................... .
TAJ száma :: ..................................Családi állapota :..................... Foglakozása:...........................................
Utolsó bejelentett lakóhelye: ..••...•..„

„ ...........•... .. „.„„„„ •.•. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ••„„.„••. „.„.„.„.„.„.„ ..

Tartózkodási helye :.......................................................... Állampolgársága: ........................ ............................. .
Halotti anyakönyvi kivonat száma :................................. „ ....... Vallása (nem kötelező megadni) :.................. .
WWW.NYIREGYHAZA.HU

Ő)

Ny

R EGYHÁ ZA

64

SZOCIÁLIS

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

on

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐBEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

SZÜLETÉSI IDÖ,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

FOGLALKOZÁS

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!)
„ .•............................................. helységben 20 ...• év .................... hó ••..••••• „ .. napján elhunyt
..••........... „.„.. „„....... „ .................„ .......... „ ..................................................•..••. (név)

hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a
magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti,
az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója,
ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.
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Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyzőnél bejelenti!

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentu mokat kérjük csato lni!)

A jövedelem t ípusa

Kérelmező

jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő további
közeli hozzátartozó(k}
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem

2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
S.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
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7.) Összes jövedelem

EGY HÓNAPRA JUTÓ NffiÓ JÖVEDELEM: ..................................................................Ft
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: ................................................................ Ft

NYILATKOZATOK
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:

Alulírott:.............................................................................. „ ......................................................................................
.............................................................. szám alatti lakos,
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az
alábbi nyilatkozatokat teszem
Hozzájárulok, néhai ...................................................................................................... „ .. „ .......... volt
......................................................................................... szám alatti lakos hamvasztással
(bemosással) történő köztemetéséhez.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben
hatáskörrel rendelkező - igazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet
tudomására hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon
elérhető.

Nyíregyháza, 20..... év ............................ hó .............. napján

a kérelmező aláírása
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A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY KÖZTEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FEUEGYZÉSEI:
A temetés költsége:.......................................................................................
A temetés időpontja : .......................................................................................
A temetés helye:.......................................... parcella száma: .................................
A temetés költségének megtérítésére:.................................................. önkormányzata
A hamvakról.............................................................. (hozzátartozó) gondoskodik.

kötelezhető .

TÁJÉKOZTATÓ
A köztemetés megállapítása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt). 48. §- a,
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati
hatáskörben- a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulásával.
Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés hagyományos koporsós formában
történik.
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltérő kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem
kérhet!
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles személlyel
szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező érvényesíteni.
A kérelemhez csatolni szükséges:
halotti anyakönyvi kivonatot;
halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés jóváhagyásáról.
a kérelmező (és családja) jövedelemigazolását
Nyíregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető
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IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály
képviseletében
igazolom,
hogy... „.„.„.„.„.... „.„.„.. „„.„ .. „„.„ .„..„ „. „ .„.. „„.Nyíregyháza,
„.„.„ .„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„. „. „.„ ... „ .„.„ .„..„„.„ .„ ..„„„„„.„.„.„.„.„ .. „„ .. „„.„.„.„.„ .. „„.„ .„.„.„ ... szám alatti lakos
„ „ „ „„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. köztemetése iránt benyújtott kérelmet és előírt mellékleteit átvettem,
egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20 .. „ .. „.„„.. „„.. „„.„.„ ...
p.h.
ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ
köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról

1.
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezőlapot ! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök)
helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt
kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól
szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön
személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének
elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!

11.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a

folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon ké relmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
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állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
•
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó
összegéről hivatalos igazolást;
•
őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást.
-árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes végzés,
gyermekelhelyezésről
szóló
bírói
egyezség fénymásolatát,
a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fenná llása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;

- - - - - - - - - - - - - - -- -
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KÉ R ELE M
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNT

1. Kérem a Hatóságot, hogy részemre:
(név)
(szül. helye, ideje)
(anyja leánykori neve)
(taj-száma)
(szig. száma)
(lakóhelye/ tartózkodási helye) ........................................................................................................... .

hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a(z)*
méltányossági ápolási díj
helyi lakásfenntartási támogatás
rendkívüli települési támogatás
köztemetés
gyógyszertámogatás
helyi adósságcsökkentési támogatás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
óvodáztatási támogatás
halmozottan hátrányos helyzet
hátrányos helyzet
egyéb: .............................. .............................. „ ... . „ .... „ .... „ ....... .
pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás(ok)ban részesülök.
2. A fent megjelölt pénzbeli és természetbeni ellátási formákban a Hatóság nyilvántartása alapján
*nem részesülök.
3. A hatósági bizonyítvány kiadását a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem
tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben előírt
feltételek elbírálása céljából kérem .•
A hatósági bizonyítvány kiállításánál
kérem figyelembe venni.
Nyíregyháza, 201............ „ . . „

„ .•••• ••• •• ••• •• „ „ ••• ••••• •

napjától ...........„ „ „ ..•• . •.. „ „ „ . napjáig terjedő időszakot

••• „ .•... „ .

kérelmező

neve

(*a megfelelő rész aláhúzandó !)
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Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
KÉRELEM
VÉDENDŐ FOGYASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNÍTÁSBA VÉTELHEZ

Kérem a Hatóságot, hogy részemre (név) .„ .. „..... „.... „„„„„ .. „„ ..... „„ ...... „„„„ .. „.„„„„„„ ....„.. „„„ .. „„„„„„„
(szül. hely.) ...... „............... „... „....„.„.„ .. „....„... „.... „.... „... (szül.

idő)

...... „............... „.......... (anyja neve) „„.„.

„.... „.„ .... „....... „.„.„.„ ............. „.„.„ .... „.. (taj-száma) „.....„„.„ .... „..... „„.„ ... (lakóhelye) „........... „ ............ „.„.„.
„.. „.„ .........„.„ .. „... „.... „.... „.. „....... „.„„.„ ...„„ . (tart. helye) „..........„.„ .... „.„.„.„.„ .... „.„.„ .. „ ....„......... „.... „.„ ..... .
szíveskedjen igazolni, hogy jogosult vagyok védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételre

FŐGÁZ Zrt-hez

E-ON Zrt-hez

Nyírségvíz Zrt-hez

a) helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
Amennyiben nem saját jogomon, hanem közeli hozzátartozóm jogán kérem a
történő

' )
( nev

védendő

fogyasztóként

nyilvántartásba vételemet:

, • nev
' ) ......... „....... „........... „.„ „.... „.......... „. „.„.„.„.„ ..
„.„.„. „.... „. „.... „....... „.. „... „.„ .. „......... „......... ( szu·· 1etes1

(szül. hely) ... „.„.„„„ .. „.„.„ ..... „„ ..... „.„ ..„„.„„„.„. (sz.

idő)

„„ .. „.„ ..„.„„ ... „„.„ .... (taj-szám) .. „„ ..... „..„.„ .... „.„„

(anyja neve) ... „.... „.„ .... „.„ ..........„........ „.......„...... „. (lakóhelye) „.„.„.„....„.„.„ ..„„.„.„ .... „.... „.... „............. „..... .
.„... „.... „.„ .... „.„ ....... „.... „......... (tartózkodási helye) „.„.„.„ .... „.... „.. „„ ........ „...... „.„ .......... „.„ .......... „.... „.„ .. „„ ..
Nyíregyháza, 20„.... „....... „................. .
ügyfél aláírása

(Amennyiben közeli hozzátartozója jogán kéri védendő fogyasztóvá nyilvántartásba vételéhez az igazolást, a
felső részre annak az adatait kell írni, akinek a közüzemi számla a nevére szól, az alsó részt annak az
adataival kell kitölteni, aki a fentiekben felsorolt ellátások valamelyikében részesül. Mindkét fél részéről
szíveskedjen adategyeztetés céljából a személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutatni!)
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
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melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve: ........................................................................................................................... .
Születési neve: ............................................................................................................ .
Anyja neve: ................................................................................................................. .
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... .
Lakóhely: ................................................................ .................................................... .
Tartózkodási hely: ...................................................................................................... .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................... ................................. .
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ..... ...................... út/ utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalm i érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ {pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ...................... .................. város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje : ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .............................. ...... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje : ................ év.

-------
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Becsült forgalmi érték:* „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ .... „ „ „ „ „ „ „ . Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
. „ ........ „ . „ „ „ „ „ .. „ „ „ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: .............. „ „ „ . „ „ ... „ . „ . „ „ .. ... . ... . „ ....................................................... „ . „ „ ..... .
- címe: ................... „ . „ . „ .. „ „ ........ „ város/község ....................... út/utca ... „ ....... hsz., (pontos cím
hiányában: .. „ „ .... „ .. „ „ .... helyrajzi szám),
- alapterülete: „ „ ... „ .. m2,
- tulajdoni hányad: „ . „ „ •. „ „ „ „ „ „ •.. „.,
- a szerzés ideje: . „ „ ........... év.
Becsült forgalmi érték:* „ . „ .............. „ ............ „ „ „ . „ Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
.... ......... „ „ . „ . „ . „ . „ .. . (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ..... „ ... .. . „ .. „ .. „ ... „ .... „ ...... „ „ „ „ „ . „ . „ . „ ..... típus . „ ............. „ rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ....... „ „ „ „ . „ „ ... „ „ „. „ „ „ . „ „ „ . „ . „ . „ „ . „ .. „ „ .. „ .... „ „ . „ .
' 'k: * * „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ .. „ . „ „ „ „ „ „ „ . Ft
Becsu··1t 1"orgaIm1. erte
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
.•. „ .. „ •. „ ..• „ ••• „ „ . „ ... „ „ „ . „ . „ „ „ „ .• „ „ . „ „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ . (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn :
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
...... „ .... „ „ ... „ . „ . ..•.. .. ..... „ ... „ .. .. „ ...... . ....... .......... „ ...... „ ...... „ ... „ típus „ .. „ ......... „ . rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: „ „ „ „ .... „ .. „ ... „ . „ . „ .. . „ „ . „ „ „ ... „ „ . „ „ „ „ „ „ ... „ „ ....... .
Becsült forgalmi érték:** . „ „ „ „ . „ „ ... „ „ . „ .... „ . „ „ „ „ „ . Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................... „ ... „ ........ „ „ . „ „ „ „ „ . „ . „ „ ... „ ................... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
Ill. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő) :
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ........... „ ... . ...... ... ..... „ ........... „ .. . .... . ......... . „ ...... „ „ .. . .... . ........... .
fizetési számla száma: ................... „ ... „ ...... . ..... .. ..... „ ... „ .. „ „ ...... „ ........ „ .. . „ .......... „ ....... . ... .. ... .
fizetési számlán kezelt összeg ..................................„ .. „ ..... ...... ...... . . „ ... . ........................ „ „ . „ ..
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- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................... .
fizetési számla száma: .................... „ .................................... ..... ......................... „ .... . ......... „ .. . .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................... .
fizetési számla száma: .............................. .......... .... ................................................................. .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ......................................... ...................................................... .
fizetési számla száma: .............................................................. ............................................... .
fizetési számlán kezelt összeg ......................... „ .......••.•. • •••.•........••••••••••••.•••....•.•.•...••••••• • •••• • ••••
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő) :
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................... .
fizetési számla száma: ............................................................................................................. .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .... „ . ... .. .... . ........ ... ...... .. ........................... ......... „ ..................... .
fizetési számla száma: ............................................................................................................. .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................................... .
fizetési számla száma: ...................................................... „ ...••.••••••••••••••....................••• • •.••......
F-" t , .
, I ' k lt ..
1 1ze est szam an eze osszeg ........................................................... „ ••.••........... „ ......•.•..........
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................ ........... „ ........ ...... „ .................... „ ................ .
fizetési számla száma: ............................................................................................................. .
fizetési számlán kezelt összeg ................................................................................................. .
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési
számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ hó .„.„ „ „ „ nap
aláírás
Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára
befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
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* Becs ült forga lmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetn i.
**Becsült f orgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

NYILATKOZAT

Alu lírott (név) .................................................................. an ........................... ..............................

sz . idő :

................................. .

Nyíregyháza, .................................................................................................................................. szám alatti lakos hozzájárulok,
hogy az én és a velem egy lakásban életvitel szerűen együtt lakó közeli hozzátartozók vagyoni helyzetéről a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármest eri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály az Adóhatóságtól és az
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályától igazolást kérjen,
illetve az én és a velem egy lakásban él etvitel s zerűe n együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában álló ingatlan( ok)
forgalmi értékének meghat ározásáról a Szociá lis és Köznevelési Osztály ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) i ngatl an fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága az ingatlan fekvése szerinti
önkorm ányzat i adóhatóság megkeresésével, vagyoni é rtékű j og esetén a NAV illetékes megyei (főváros i)
adóiga zgatósága megkeresésével, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vám szervének vagy független szakértő
bevonásáva l igazolást kérjen a helyi lakásfenntartási támogat ás/helyi adósságkezelési szolgáltat ás kérelmem elbírálása
végett.
Együtté l ő

közeli hozzátartozó(k):

Név: ................................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: .................................................................... .
Név: ................................................... (sz.

idő)

......................... Aláírás: .................................................................... .

Név: ................................................... (sz. idő) ......................... Aláírás: ............... ......................................................
Név: ................................................... (sz.

idő)

......................... Aláírás: .....................................................................

Név: ...... ............................................. (sz.

idő)

......................... Aláírás: .................................................................... .

Nyíregyháza, 201.. ...................................... .
Kére lmező

aláírása: ...........................................................................
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A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
........... .. „ ...... ....... ..... önkormányzati rendelethez
1. Általános indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján
megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. {II. 20.) önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális segélytípusokhoz való
hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rögzíti.
A segélyezési gyakorlat során felmerült és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi
élethelyzetek szabályozása, valamint a változó jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi rendeletben
előírtak pontosítása, illetve kiegészítése.
A rendelet-tervezet alapján az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is teljeskörűen
biztosítja az állampolgárok által igénybe vehető, szociális rászorultságtól függő és univerzális jellegű
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz
A szociális biztonság megteremtését és megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat
határozza meg, amelynek érdekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve szabályozza a
pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a kiegészítő ápolási díjra jogosultak körét kibővítettük, így az ellátás
neve is változott.
2. §-hoz
A korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy állapotának igazolására
vonatkozó dokumentumot szabályozza az egységes jogalkalmazás érdekében.

3.

§-hoz

A 2019. 01. 01-től bevezetésre kerülő - járási hivatal által nyújtható - új ellátási forma került nevesítésre a
csatolandó dokumentumra tekintettel.
4-5. §-hoz
Figyelembe vettük azt, hogy a minimálbér és a nyugdíj emelésével az egy főre eső jövedelem felső
értékhatárán elhelyezke dő családok és személyek kerülnének ki a segélyezés rendszeréből, ezért az egy
főre jutó havi jövedelem értékhatárát megemeltük mind a családban élő, mind az egyedülállók
tekintetében . Az Szt-vel összhangba hoztuk a nevelőszülő, mint hozzátartozó fogalmát és a méltányossági
ápolási díjra való jogosultság megszűnésének időpo ntját az ápolt halála esetén .
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6.

§-hoz

A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot kiterjesztettük a gyermekek otthongondozási díjára
részesülőkre is, valamint javasoltuk, hogy azon méltányossági ápolási díjban részesülők, akik napi 3 órát
elérő vagy meghaladó ápolási-gondozási tevékenységet végeznek kiegészítő ápolási díjat kapjanak, részben
kompenzálva azt a fára dhatatlan tevékenységet, amelyet nap mint nap hozzátartozójuk gondozása terén
ellátnak. Másrészt az állami ápolási díj évről évre történő emelésének figyelembevételével ezen
jogosultsági körhöz tartozók tevékenységét is elismerve . Továbbá a megszüntetés időpontja került
pontosításra egy-egy kategóriában.
7. §-hoz

A kötelezően nyújtandó rendkívüli települési támogatás családos értékhatárát megemeltük, ezzel is
hathatósabban segítve a tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő családokat. Továbbá a
felsőoktatásban je lenleg hallgatói jogviszonyban állók félévenkénti nagyobb összeggel történő támogatását
biztosítjuk és ezen kör jogosultsági jövedelemhatárát is megemeltük abból a célból, hogy tanulmányaik
költségeit enyhítsük.
Egy új típusú kategóriába kerülő személyeket is segíteni kíván Önkormányzatunk, még pedig azokat, akik
nem nyernek fe lvételt adott évben felsőoktatási intézményben, de továbbtanulási szándékukról nem
mondanak le, elősegítve, hogy minél több fiatal tanuljon tovább felsőoktatási intézménybe.
8. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás temetési hozzájárulásként nyújtott típusában az ügyintézési gyakorlatban
előforduló, de eddig nem szabályozott eljárási rendelkezések kerültek pontosításra.
A karácsonyi támogatásra jogosultak körének kiszélesítését rendeltük el.
9-10.§-hoz

Az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát emeltük meg a háztartások vonatkozásában a helyi
lakásfenntartási támogatások esetében. Továbbá a támogatás mértéke fix összegben került
meghatározásra, mely szintén emelésre került . Mindkét esetben a jogosultsági kör kiszélesítése volt a cél,
mivel egyre több esetben kerültek látóterünkbe olyan háztartások, akik minimális mértékben haladták meg
a jogszabályban előírt jövedelem értékhatárát, viszont a rezsiköltségek kifizetése megterhelő számukra a
keresőtevékenységük létesítésével is. A jogosultsági értékhatárok változtatásakor az évről évre emelkedő
minimálbér, garantált bérminimum és a nyugdíjemelések mértékét vettük alapul.
11. §-hoz

A helyi adósságkezelési szolgáltatásnál az egyösszegű kifizetés vonatkozásában került pontosításra az
eljárás.
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12. §-hoz
A rendszeres gyógyszertámogatás családban élők jövedelemhatárát emeltük meg. Figyelemmel, hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének meghatározott százalékában került bevezetésre a
támogatás mértéke, így a jövedelemhatár emelése adott mérték emelését is magával vonzotta.
A jogosultság megszűnésének időpontja került pontosításra azokban az esetekben, amikor még a hatósági
bizonyítvány kiküldésére nem került sor.

13. §-hoz
Köztemetés visszafizetésére kötelezése tárgyában az örökösök vonatkozásában került meghatározásra
méltányossági kategória.

14. §-hoz
Az egyes hatáskörök polgármesterre

történő

átruházásának pontosítását tartalmazza.

15. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások vonatkozásában a módosult mellékleteket tartalmazza úgy,
hogy azokban pontosításra kerültek a fogalom-meghatározások és azok az adatkezelésre vonatkozó
figyelemfelhívást is tartalmazzák.

16. §-hoz
Hatályba

léptető

rendelkezéseket tartalmazza.

17. §-hoz
A hatályon kívül

helyező

rendelkezéseket tartalmazza.

18. §-hoz
Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.
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Ügyiratszám: SZOC/597-3/2019
Ügyintéző: dr. Vachler Péter

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

Népkonyha

~olgáltatásra vonatkozó hozzájárulás~l:=.„l".t°.s..~~i.~---~~~„~--1„„„

. . ..

Jászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az

előterjesztést

véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban Szt.) 90. § (2)
bekezdése alapján a megyei jogú város saját területén köteles - többek között - az alapszolgáltatási
feladatokat biztosítani, melyek egyike az étkeztetés.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet 2. címében foglalt rendelkezések szerint az étkeztetés formái különösen a
szociális konyha és a népkonyha keretében nyújtott ellátások. A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben
fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek,
akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. Népkonyhát elsősorban olyan településen
(településrészen) indokolt létrehozni, ahol a rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt
van igény.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen - a rendelkezésre álló
nyilvános információk szerint - jelenleg 12 fenntartó nyújt étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatást. Ezek
közül négy fenntartó nyújt nyíregyházi ellátási területtel is népkonyhai szolgáltatást, az alábbiak szerint:
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) - Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 38.)
-

Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest 08. ker., Üllői út 24) - Oltalom Szeretetszolgálat
(4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.)
Nyírségi Szociális Centrum (4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.

Szűrszabó

út 4.) - Nyírségi Szociális Centrum 4400

Kótaji Református Egyházközség (4482 Kótaj, Rákóczi utca 27.) - Kótaji Református Egyházközség
Idősek Szeretetotthona (4482 Kótaj, Katona Pál utca 1.).
A jelzett fenntartók közül az Önkormányzat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal ellátási szerződést kötött
a szolgáltatás megszervezésére, ily módon is teljesítve az ellátási kötelezettségét.
Az Étkeztetési Centrum elnevezésű fenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.) megkeresést küldött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyben 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a. szám
alatt található ingatlan kapcsán tulajdonosi hozzájárulást kért az említett helyszínen népkonyhai szolgáltatás
beindításához.
Az Szt. 2019.01.01-től hatályos 134/G. § (5) bekezdése alapján a 2019. január 1-jét követően indított,
népkonyha szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzés feltétele
az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat hozzájárulása. E jogszabályi
rendelkezéshez kapcsolódó, a T/3623/6. irományszámmal ellátott részletes vitát lezáró országgyűlési
bizottsági módosító javaslatban foglalt indokolás alapján a "hozzájárulás annak vizsgálata érdekében
szükséges, hogy az önkormányzat által működtetett szociális ellátórendszerbe bele lehet-e illeszteni az egyéb
fenntartók által nyújtott népkonyha szolgáltatást."
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A Közgyűlés 165/2016. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott, hatályos Szolgáltatástervezési Koncepció
jelenleg nem tartalmaz a népkonyhai szolgáltatás vonatkozásában a meglévő kapacitások bővítésére
vonatkozó célkitűzést, továbbá jelenleg nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére olyan információk,
amelyek az ellátotti igények olyan mértékű fokozódását mutatnák, amelyek a meglévő szolgáltatók körének
bővítését tennék szükségessé. Fenti okok miatt a kért hozzájárulás kiadását nem tartjuk indokoltnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. február 20.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC/597-3/2019 számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„/2019. (11. 28.) számú
határozata
Népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és annak alapján az Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3.)
által a 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a. szám alatt tervezett népkonyha szolgáltatás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez nem járul hozzá.

Nyíregyháza 2019. február 28.

A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) irattár
4.) Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza, Csillag út 3.)
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MA!L: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-1232-6/2019.
Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító
okiratainak módosítására
/'

~.

'--/-./

:

....................,,--:: ........... ....................... .
~

Jászai Menyhért
alpolgármester :...

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása
.

/

'_)e._. (_ '-

~-

'-- ___.„-

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

....... „ ••.....

6::r: : . . . . ~~'. . . . ~h.~~. . . .

„ .. .

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU
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Módosított!
Tisztelt

Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő Gyermekek Háza Déli Óvoda jelenleg érvényes
alapító okiratát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2017. (V. 25.) számú határozatával
fogadta el.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 11. pontja értelmében
intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet
meg,
e) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Továbbbá az Nkt. 84. § (5) bekezdése alapján „Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert
a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a
nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a
rendeltetésszerű használatra".
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik, 35
feladatellátási helyen, összesen 165 csoporttal. A feladatellátási helyek közül 4 székhelyintézmény, 23
tagintézmény és 8 telephely várja a gyermekeket. A 2018/2019. nevelési év nyarán 7 óvoda kerül felújításra
TOP forrás bevonásával, mely óvodák között a Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti telephelyén 2019.
március 1. napjától kezdődően indul meg a felújítás. A Kassa utcai intézményben nagy volumenű felújítása
valósul meg, ahol a meglévő főtartófalak megerősítésére, födémszerkezet és áthidalórendszer kiváltására
kerül sor új szerkezetekkel, továbbá az épület egésze megújul. A felújítás idején nem tartózkodhatnak a
gyermekek az érintett intézményben, mivel a felújítás az épület teljes területét érinti.
A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés alapján Hem
minősül átszervezésnek, ha a Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti telephelyének - a felújítás ideje alatt - a
feladatellátási helye változik meg. A gyermekek elhelyezése a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csicsergő Tagintézményében valósul meg. Ennek megfelelően az intézmény Alapító Okiratának a
módosítására van szükség, mely alapján a Kassa úti telephely létszáma átkerül a Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény gyermeklétszámához. E tényezők alapján teszünk javaslatot az Alapító Okiratban szereplő
adatok módosítására.
Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően a fenntartó a köznevelési intézményátszervezésével
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a
szülői szervezet véleményét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
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Osztálya az átszervezéssel érintett intézményekben bekérte a véleményezési joggal rendelkező testületek
véleményét.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 21.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC-1232-6/2019/ számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ ••••• /2019.

(11.28.) számú

határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító
okiratainak módosításáról

A Közgyűlés

Az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) A Gyermekek Háza Déli Óvoda TOP pályázat keretében történő felújítása miatt az intézmény
hatályos Alapító Okiratának módosításával az 1. számú melléklet szerint egyetért, és a módosító
okirat aláírására a polgármestert felhatalmazza.
2.) A Gyermekek Háza Déli Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető
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1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének _/2019 (II.28.) számú
határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-7/2019.

Módosító okirat
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12. napján
kiadott, SZOC/5201-9/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése __/2019. (11.28.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
fő"

1.

Az alapító okirat 6.3. pontjának S sorában a "4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27. 60
helyébe a "4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27. 0 fő" szövegrész lép.

szövegrész

2.

Az alapító okirat 6.3. pontjának 10 sorában a " Gyermekek Háza Déli óvoda Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény 150 fő" szövegrész helyébe a "" Gyermekek Háza Déli óvoda Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény 210 fő" szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza,

2019.időbélyegző

szerint

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének _/2019 (II.28.) számú
határozatához

Okirat száma: SZOC-1232-8/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratát
a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyermekek Háza Déli Óvoda
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
1.2.2. tele hel e i :

1
2

háza, Bajcs -Zsilinsz utca 12.
háza, Rozsrétbokor 17.

4
5

háza, Mandabokor 13723.hrsz.
háza, Hosszúháti utca 59.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.05.21.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

1

2.3.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének

me nevezése

székhel e

1

Kincskereső Óvoda

4400 N

2

Kertvárosi Csicser ő Óvoda

4400 N

3

Bóbita Óvoda

4400 N

4.

Virá Utcai Óvoda

4400 N

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a
gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2

kormányzati
funkció szám
091110
091120

3
4
5

091140
096015
096025

4.5.

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a
felvételi körzet.

Közgyűlés

által meghatározott

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg,
illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt
évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti
jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó
jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.

5.2.
1
2
3

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv előirányzatai felett
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.

6.2.

1
2
3

4
5
6

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Manó vár
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csicsergő Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai
Tagintézmény

3

tagintézmény címe
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 16.
4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.
4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

intézmény
tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek, tanulólétszám
211

fő

112

fő

1

Gyermekek Háza Déli Óvoda

2

Gyermekek Háza
Tagintézmény

3

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

40 fő

4

40 fő

5

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.
4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

6

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723 hrsz.

20 fő

7

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

20 fő

8

Gyermekek Háza
tagintézmény

Manó vár

90 fő

9

Gyermekek Háza
Tagintézmény

Bóbita

90 fő

10

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csicsergő Tagintézmény

11

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Tagintézmény

Kincskereső

112 fő

12

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai
Tagintézmény

224 fő

64
..

Déli

Déli
Déli

Óvoda

Óvoda

Pitypang

Óvoda

0 fő

.
Afld
e a ate ll''
atast szo ltga, l o, mgat
anvaE!Von:
ingatlan
ingatlan címe
helyrajzi
száma

1

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.

4996/2

2

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

5165/3

3

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.

6638

4

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 16.

6886/3

5

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

6422

6

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.

6465/2

7

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky
utca 12.

17096

8

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.

14169

9

4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

7152

4

210

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
ioga
használat
joga
használat
joga

fő

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda

10

11
12

4400 Nyíregyháza, Mandabokor
HRSZ 13723
4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca
59.
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.

13723
13551/2
8245

5

használat
joga
használat
joga
használat
joga

óvoda
óvoda
óvoda

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83,
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT- 55-1/2019.
Ügyintéző: Doka Diána
Előterjesztés

- a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolására

j~/

.

1,,

Dr. Kovács Ferenc
polgár-~ster

-1-h

1':.• ~ )

Í

Dr. 'ÍJlrich i~ttila
alpolgármester
___s..;J-..,..-<·~~=;;;>::. -.

Doka Diána
kulturális osztály vezetője
.r'

'·

~

(),

,,~

·\•·,

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

kabinet vezetője

Dr. Krizsai Anita
szociális és köznevelési
osztály vezetője

városfejlesztési és városüzem
osztály vezetője
törvényességi véleményez?'
st vé ző
személy aláírása:
'

/

.--.

\__. \._,. '-.---·/

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

f

,_J

/\

''-·

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
\VWW.NYIREGYHAZA.H!J
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

1.

PF.: 83.

TELEFON: + 36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZl'UiU

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről

szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a

tevékenységet, melyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati
feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő bevonása, település fejlesztése, szépítése, a
környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és
hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében.
Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében
- a város anyagi lehetőségeitől függően - minden évben keretösszeget állapít meg az önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség
biztosítására támogatási-pályázati rendszert
önszerveződő

működtet,

melynek feltételeit és az eljárás rendjét a helyi

közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről

szóló 2011. évi CLXXV.

törvény, valamint az Ör. alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
rendelete 25.000.000 Ft összeget különített el a helyi
rendelet szerint a

különböző

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatására. A

Alapokhoz beérkezett pályázatokat a

szakbizottsága megvizsgálja és javaslatot tesz a támogatás

odaítéléséről.

Közgyűlés

hatáskörrel

rendelkező

A szakbizottságok javaslatai alapján

a Közgyűlés a 68/2018.(IV.25.) és a 192/2018.(Xl.29.) számú határozataival döntött a támogatások
odaítéléséről

(24.235.000 Ft összegben).

Az önszerveződő közösség a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az Ör. 13.§ (2) bekezdése
alapján az elszámolás magában foglalja a részletes szakmai, tartalmi beszámolót (továbbiakban szakmai
beszámoló), a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló
eredeti számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok - támogatási

szerződésben

meghatározott módon-

hitelesített másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló).
Az Ör. 13.§ (2)-(5) bekezdése rendelkezése szerint a szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatásra
benyújtott pályázatot véleményező szakbizottsághoz kell benyújtani. A szakbizottság az elszámolási időszak
záró napját követően az elszámolást megvizsgálja és javaslatot tesz az elszámolás elfogadására. A
polgármester gondoskodik az elszámolásról alkotott bizottsági javaslatokat
elkészítéséről.

Az

előterjesztést

úgy kell elkészíteni, hogy abból a

képviselők

összesítő

előterjesztés

számára világos legyen a

szakbizottságok véleménye, az elszámolások elfogadásával kapcsolatban tett javaslata.
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JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524·)00
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Az 1. számú mellékletet a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság, a 2-3. számú mellékleteket a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, a 4. számú mellékletet a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság az
5-6. számú mellékleteket a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság véleményezte.
Az alábbi mellékletek tartalmazzák a különböző szakbizottságok által elfogadott, a helyi önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolásait.

l. számú melléklet: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a Kulturális Alapból a helyi
önszerveződő közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,

2. számú melléklet: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a Civil Alapból a helyi
önszerveződő

3.

számú

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,

melléklet: Városstratégiai

és

Környezetvédelmi

Bizottság a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Alapból a helyi önszerveződő közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati

támogatások pénzügyi elszámolása,
4. számú melléklet: a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a Közbiztonsági Alapból a helyi önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,
5. számú melléklet: a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a Szociális és Egészségügyi Alapból
a helyi

önszerveződő

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi

elszámolása,
6. számú melléklet: a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az Ifjúsági Alapból a helyi
önszerveződő

Kérem a Tisztelt

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezetet, valamint annak

mellékletei tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 18.

J!!o:J-·

Dr. Kovács Ferenc
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TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NY!REGYHAZA.HU

Melléklet a KULT-55-1/2019. számú

előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „.„./2019. (II. 28.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) a Kulturális Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 1. számú
melléklet szerint;
2.) a Civil Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 2. számú melléklet
szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását a 3. számú melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 4. számú
melléklet szerint;
5.) a Szociális és Egészségügyi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 5.
számú melléklet szerint
6.) az Ifjúsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 6. számú melléklet
szerint
jóváhagyja.
Nyíregyháza, 2019. február 28.

Erről

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. sz. melléklet a .. ... /2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Kulturális Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.
sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

Szent István Nemesi Rend
Első Alapítványa

4481,
Nyíregyháza
Templom utca
49.

Gyermekmosoly Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Stadion út 32/a

Nyíri Honvéd Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Színház út 2.

1.

68/2018.
{IV.25.)

2.

68/2018.
{IV.25.)

3.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

4.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

5.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Naplövő

6.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Nyírségi Ízkirályok
Egyesület

7.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Nyírség Könyvtár
Alapítvány

y

Közgyűlés

Közgyűlés

e

Madárbarátok Nyíregyházi
Egyesület

H

7L,

Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Csaba út 15.
4400
Nyíregyháza,
Damjanich utca
4-6.
4481
Nyíregyháza,
Fejedelem u. 16.
4400
Nyíregyháza,
Ungvár sétány 5.

Elnyert
támogatás
(Ft)

Elutalt
összeg (Ft)

Elszámolási

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő összeg

80000

80000

2019.01.31

2018.10.17

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.11.07

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.03

0

50000

50000

2019.01.31

2019.01.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.04

0

370 OOO

370 OOO

2019.01.31

2018.11.22

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.15

0

határidő

8.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

"Periférián" Kulturális és
Művelődési Alapítvány

9.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Pro Archi Egyesület

10.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Együtt a Családért
Kulturális Egyesület

11.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

XXI. Századi Roma Nők
Országos Egyesülete

12.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szabolcsi-Szimfonikus
Zenekar Közhasznú
Egyesülete

13.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Átutazók Művészeti
Egyesület

14.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

15.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

16.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

4405
Nyíregyháza,
Tímár u. 2
4400
Nyíregyháza
Kürt u. 5-11.
4400
Nyíregyháza,
Ungvár sétány
20. 10/42
4400
Nyíregyháza,
Május 1. tér 12.
8/52.
4400
Nyíregyháza,
Szent István út
12.

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

300 OOO

300 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

70000

70000

2019.01.31

2018.10.16

0

60000

60000

2019.01.31

2019.01.31

0

400 OOO

400 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

4400
Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

TEMI Móricz Zsigmond
Művelődési és Ifjúsági Ház
Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

80000

80000

2019.01.31

2019.01.25

0

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.
4405
Nyíregyháza,
Míves u. 19.

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

320 OOO

320 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

,,

y

1

H

17.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

19.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Talentum Európai
Közhasznú
Alapítvány

Fejlődésért

Százszorszép Alapítvány a
Borbányai Óvodásokért

4400
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

140 OOO

140 OOO

2019.01.31

2019.01.09

0

4400
Nyíregyháza,
Kállói út 109/a

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0
107 OOO Ft

20.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Vörös Postakocsi
Alapítvány

21.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyházi Városvédő
Egyesület

22.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Bessenyei György Irodalmi
és Művelődési Társaság

23.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Eötvös Károly MagyarIzraeli Baráti Kör

}!

4400
Nyíregyháza,
Nyár u. 7.

4400
Nyíregyháza,
Őz utca 21.
4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b.
4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér 5.
Fsz./3.

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019. február 07-én
késedelmi kamattal
{7.000 Ft) együtt
visszautalta az
Önkormányzat részére.

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.02.07

100 OOO

100000

2019.01.31

2019.01.29

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

80 OOO Ft
4400
24.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Kalamáris Egyesület

ÖSSZESEN:

-

Y 1' H

H

Nyíregyháza,
Budai Nagy Antal
u. 22.

80000

80000

3 610 OOO

3 610 OOO

2019.01.31

2019.02.01

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019. február 01-jén
visszautalta az
Önkormányzat részére.
180 OOO Ft.

2. sz. melléklet a„„./2019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Civil Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.
sz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hatáskört
Döntés kelte

gyakorló

Pályázó címe

megnevezése

Közgyűlés

(IV.25.)

Szabolcsi Honvéd
Közgyűlés

(IV.25.)

Műszaki Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

y

Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja

68/2018.

H

H

El utalt

Elszámolási

Tényleges

Visszafizetendő

összeg (Ft)

határidő

elszámolás ideje

összeg

80000

80000

2019.01.31

2018.07.04

0

80000

80000

2019.01.31

2018.08.22

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.09.04

0

90000

90000

2019.01.31

2018.09.12

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.09.25

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

támogatás
(Ft)

Fegyveres Erők és

68/2018.

~''"<,

c,.,.c

Elnyert

Pályázó neve

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

Ízületi Betegek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Szántó Kovács J. u.

Egyesülete

2. fsz. 2.

Borbányai Margaréta

4405 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Margaretta u. 50.

Vesebetegek Sz-Sz-B.

4400 Nyíregyháza,

Megyei Egyesülete

Szent István u. 68.

Nyugodt Életet Klub

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Dialóg Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Szabadság tér 2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

C'

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Örökzöld Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Városmajor u. 5.

A Népi Hagyományok

4432 Nyíregyháza,

Ápolásáért Alapítvány

Izabella u.2.

Luther Rózsa Evangélikus

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Luther tér 14.

Holdfény Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Közgyűlés

(IV.25.)

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Bercsényi u. 7.

Tini Show Egyesület

(IV.25.)

Alapítvány

Muskotály u. 37.

Művelődési

Ház és

és

Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

H

H

Sóstói út 17.
4481 Nyíregyháza,

Idősekért

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,

Sóstóhegyi Gyerekvilág

Könyvtár

68/2018.

tere 5.

Simeon és Anna

VOKE Vasutas

68/2018.

Hősök

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

Nyíregyházi Körúti

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Városmajor u. 2.

80000

80000

2019.01.31

2018.10.08

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.10.16

0

90000

90000

2019.01.31

2018.11.05

0

70000

70000

2019.01.31

2018.11.06

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.11.07

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2018.11.13

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2018.11.26

0

300 OOO

300 OOO

2019.01.31

2018.11.26

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.11.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.03

0

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyháza és Térsége

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Szövetség

Városmajor u. 2.

Nyíregyháza-SóstófürdőiKözgyűlés

SóstóhegyiNyugdijasok
Szervezete

Közgyűlés

Közgyűlés

OMNIS Alapítvány

Alapítvány

Gyermekeink Jövőjéért
Nyíri

Közgyűlés

Bölcsődés

Amatőr

és

Független Filmesek
Egyesülete a Kultúráért

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Változókorú

Nők

4481 Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

4400 Nyíregyháza,
Gömb u. 4.
4400 Nyíregyháza,
Malom u. 5.

4400 Nyíregyháza,
Legyező

u. 65.

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Városmajor u. 5.

Cukorbetegek

4400 Nyíregyháza,

Nyíregyházi Egyesülete

Városmajor u. 2.

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Új u. 29.

Egymásért -Családok

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Eperjes u. 10.

Őzike Bölcsőde

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Vécsey köz 31.

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.05

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

140 OOO

140 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

220 OOO

220 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

70000

70000

2019.01.31

2018.12.07

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

110 OOO

110 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

' <~
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~
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Római Katolikus
Közgyűlés

Nyugdíjas Egyesület
Nyíregyháza

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Kossuth tér 4.

Konzervgyári Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Árpád u. 63.

Ezüst-kor Egészségügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjasok Egyesülete

Szent 1. u. 68.

Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete

Szent Imre Katolikus
Szülők

Egyesülete

Együtt Egymásért KeletKözgyűlés

4400 Nyíregyháza,

Magyarországon
Egyesület

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.12.12

0

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2018.12.21

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.21

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2019.01.07

0

180 OOO

180 OOO

2019.01.31

2019.01.09

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.10

0

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0

4400 Nyíregyháza,
Tompa Mihály u.
16.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.

4400 Nyíregyháza,
Belső

krt. 31.

Halmozottan Sérültek és
34.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szüleiknek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Ungvár stny. 5.

Egyesülete

35.

68/2018.
(IV.25.)

Tóth Edit a Többszörösen
Közgyűlés

Alapítvány

~--

y

1

Fogyatékosokért

y H

4400 Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

36.

37.

38.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Együtt Veled Alapítvány

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 17.

4400 Nyíregyháza,

Krúdy Gyula utcai Óvoda

4400 Nyíregyháza,

Aprónép Alapítvány

Krúdy Gyula u. 27.

70000

70000

2019.01.31

2019.01.17

0

90000

90000

2019.01.31

2019.01.18

0

160 OOO

160 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.22

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.24

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.25

0

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

200 OOO

200 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

Pszichotikus
39.

betegségben Szenvedők

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

Szervezete

40.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Patrónus Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 19.

A Gyermekekért, a
41.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Fiatalokért és a

4400 Nyíregyháza,

Családokért Közhasznú

Május 1. tér 10.

Egyesület

42.

43.

Vakok és Gyengénlátók

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Megyei Egyesülete

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

N y

Szabolcs-Szatmár-Bereg

H

H

4400 Nyíregyháza,
Búza tér 20.

"Együtt a Gyermekekért"

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Koszorú út 10.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

68/2018.
{IV.25.)
68/2018.
{IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
{IV.25.)
68/2018.
{IV.25.)
68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Teréz Anya Egyesület

Közgyűlés

Dominó Egyesület

"Romano Trajo" Cigány
Közgyűlés

Kulturális és
Közművelődési

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u. 2.
4400 Nyíregyháza,
Jegenye u. 13.

4400 Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

Vidám Gyermekévek

4400 Nyíregyháza,

Közhasznú Alapítvány

Vécsey köz 29.

Felső-Tisza

Vízügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Klub Egyesület

Széchenyi út 19.

Segítség Háza Tirpák

4400 Nyíregyháza,

utódokért Alapítvány

Luther tér 14.

270 OOO

270 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.30

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.30

0

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.30

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.31

0

180 OOO

180 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

Az elszámolást
behozta
50.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Eszterlánc Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

170 OOO

170 OOO

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást

0

behozta
2019.02.01-jén.

51.

52.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

~- ........ e

N

y

H

Jósavárosi Értelmiségi

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Korányi F. u. 15/a.

Fehérbot Sportegyesület

4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. út 10.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

53.

68/2018.

Közgyűlés

{IV.25.)

MAJORSÁG Lovas és
Szabadidő

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Újtelek bokor 46.

280 OOO

280 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

Az elszámolást
behozta
54.

68/2018.

Közgyűlés

{IV.25.)

Váci Mihály Társaság

4400 Nyíregyháza,

Kulturális Egyesület

Városmajor u. 2.

160 OOO

160 OOO

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást
behozta
2019.02.08-án.

7 500 OOO

~~

y

.r:;
\

y H

7 500 OOO

0

3. számú melléklet a ... /2019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások
elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

l.

68/2018.{IV.25.)

Közgyűlés

Tégy a
Gyermekekért
Alapítvány

2.

68/2018.{IV.25.)

Közgyűlés

Nyitni kék
Alapítvány

3.

68/2018.{IV.25.)

Közgyűlés

Almácska
Alapítvány

Közgyűlés

A Kereszt Utcai
Óvoda
Gyermekeiért
Közhasznú
Alapítvány

Közgyűlés

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány

Közgyűlés

"Játékkal a Kert
Közi
óvodásokért"
Alapítvány

4.

5.

6.

68/2018.{IV.25.)

68/2018.{IV.25.)

68/2018.{IV.25.)

Pályázó címe

4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. l.
4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Jázmin u. 10.

\('

y H

Vissza-

El utalt
összeg

Ft

Ft

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.15

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.25

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.06

0

105 OOO

105 OOO

0

2019.01.31

2019.01.31

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.23

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.12.19

0

Elszámolási
határidő

Tényleges
elszámolás
ideje

fizetendő

összeg

Ft

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

4551
NyíregyházaOros, Deák
Ferenc u. 2.
4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

,

_.,,

Visszafizetett
összeg
Ft

Elnyert
támogatás

~

j ,f'

7.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

Óvodásokért

8.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Agrárifjúságért
Alapítvány

9.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány

10.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Orosért Közéleti
Alapítvány

11.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

12.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

13.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Bátor
Környezetvédők

Egyesülete

Összesen:

~~·,,

y

f\

y ll

4432
NyíregyházaNyírszőlős,

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.28

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.12.19

0

145 OOO

145 OOO

0

2019.01.31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.22

0

4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a

125 OOO

125 OOO

0

2019.01.31

2019.01.16

0

4551
Nyíregyháza,
Kezdő u. 21.

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.03.19

0

1875 OOO

1875 OOO

0

Kollégium u.
50.
4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.
4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u.
76/a
4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál
utca 1.

0

4. sz. melléklet a ...../2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Közbiztonsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

A pályázó neve

1.

Kért támogatás összege

Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr

400 OOO Ft

Egyesület

Közgyűlési

döntés

Elszámolás tényleges

Számlával igazolt

benyújtása

felhasznált összeg

200.000Ft

2018. december 14.

200.000.-Ft

200.000 Ft

2019. január 16.

200.000.-Ft

400 OOO Ft

100.000- Ft

2018. november 15.

100.000.-Ft

210 440 Ft

150.000- Ft

2019. január 11.

150.000.-Ft

600 OOO Ft

200.000- Ft

2018. december 11.

200.000.-Ft

300 OOO Ft

150.000- Ft

2018. december 04.

150.000.- Ft

410.000 Ft

237 .500.-Ft

2019. január 29.

237 .500.-Ft

400 OOO Ft
2.
Rozsréti Polgárőr Egyesület

3.

4.

5.

Nyíregyháza-Légi Felderítő Polgári
Egyesület
Nyíregyháza Városközpont Polgárőr
Egyesület
Nyíregyháza Kertvárosi Polgárőrség
Egyesület
Közlekedési Polgárőrség Nyíregyháza

6.

7.

Nyíregyháza - Nagyszállás Polgárőr
Egyesület

~

Y

r

H

L

8.

Nyíregyházi Déli-Alközpont
Egyesület
Polgárőr

9.

Orosi

10.

Jósavárosi

11.

12.

13.
14.

Polgárőr

Egyesület

Polgárőr

Egyesület

Örökösföld-Újvárosi Polgárőr Egyesület
Nyíregyháza

Bűnügyi Polgárőr

Egyesület,
Nyíregyháza Manda Polgárőrség
Sóstói

Polgárőr

Egyesület

247 OOO Ft

100.000.-Ft

2019. január 16.

100.000.- Ft

760 OOO Ft

237.500- Ft

2019. január 30.

237.500.-Ft

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 30.

237.500- Ft

800 OOO Ft

200.000- Ft

2019. január 30.

200.000- Ft

500 OOO Ft

100.000- Ft

2019. január 28.

100.000- Ft

300 OOO Ft

150.000- Ft

2019. január 29.

150.000- Ft

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 12.

237.500- Ft

Mindösszesen:

y·

H

2.500.000 Ft

2.500.000 Ft

S. sz. melléklet a „„./2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Szociális és Egészségügyi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

S.sz.

1

Pályázó neve
Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
748-1/2019

Pályázó címe

Tanulók megvendégelése 30
fő, ünnepség szervezése,
Nyh., Városmajor
u. 2.
vacsora tagok és tanulók
részére 41 fő

Szabolcs Honvéd
Hagyományőrző

Nyh., Színház u. 2.

Bajtársi Egyesület
7858-3/2018
NyíregyházaSóstófürdői-

3

4

5

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Társadalmi
Szervezete 10291/2019

Elnyert
támogatás

Elszámolási

Az elszámolás
benyújtásának időpontja

Visszafizetendő

határidő

70000

2019. január 31.

2019. január 19.

DFt

40000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

110 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

80000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

90000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

összeg

Generációk

Műszaki

2

A projekt leírása

Nyh., Igrice u. 6.

Római Katolikus
Nyugdíjas Egyesület
7671-1/2018

Nyh., Kossuth tér
4.

"Nyugodt Életet"
Klub 1228-1/2019

Nyh., Szabadság
tér 2.

együttműködését segítő

ünnep megrendezése (tagok
és gyerekek 51 fő)

Tagok és unokáik, valamint
iskolások számára ünnepség
szervezése, ajándékozás 84
+ 30 fő

Közös ünneplés a tagokkal,
unokákkal és a Szent Imre
Gimnázium tanulóival (150
fő)

,_,

H

Karácsonyi ünnepség és
ajándékozás a tagokkal és
unokáikkal 50 fő +15 gyerek

6

Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület 11681/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

7

Nyíregyháza és
Térsége Nyugdíjas
Szövetség 3891/2019

8

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület 12291/2019

Tagok megajándékozása,
megvendégelése 74 fő

113 OOO

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség és
Nyh., Városmajor óévbúcsúztató (ajándékként
u. 2.
84 főnek 4000 Ft összegben)
és szervezési költség

150 OOO

2019. január 31.

2019. január 4.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 2.

Közös karácsonyi ünnepség,
vacsora 73 fő,
ajándékcsomag 20 fő
óvodás gyereknek

120 OOO

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

9

Simeon és Anna
Nyugdíjas Egyesület
1237-1/2019

Nyh., Bercsényi u.
7.

Vendéglátás, karácsonyi
csomag tagoknak,
unokáiknak és tanulóknak
38 tag és 29 gyerek és 2 fő
pedagógus

70000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

10

Konzervgyári
Nyugdíjas Egyesület
8055-3/2018

Nyh. Árpád u. 63.
11/8.

70 - 95 éves idősek
ajándékozása, fellépő
gyerekek ajándékozása,
vendéglátás kb.80 fő

75 OOO

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

11

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület 4601/2019

Nyh., Gulyás P. u.
1.

42 fő óvodás részére
ajándékcsomag, 59 fő
részére vacsora

90000

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

12

Európa Egyesület
1402-1/2019

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

Karácsonyi ünnepség a
nyugdíjas tagoknak (47 fő)

35 OOO

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

y

H

13

Alvégesi Nyugdíjas
Egyesület 14011/2019

Nyh., Honvéd u.
11.

Közös ünnepi ebéd és
ajándékozás a tagoknak 87

80000

2019. január 31.

2019. január 25.

0

Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 22.

0

Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0

Ft

fő

Generációs Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 42 fő,
és 25 fő óvodásnak,
iskolásnak
Ünnepség általános
iskolások és óvodások
bevonásával, tagok
ajándékozása, vendéglátás
80 fő

14

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület 12401/2019

15

Változókorú Nők
Egyesülete 12941/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

16

Gyertyafény
Nyugdíjas Egyesület
1296-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 33.

Ajándékcsomag és
vendéglátás 41 főre

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0

Ft

17

Ezüst-kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete 9671/2019

Nyh., Szent 1. u.
68.

Ünnepi vacsora és
ajándékcsomag 65 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 15.

0

Ft

18

Orosi Nyugdíjasok
Egyesülete 16341/2019

Nyh., Deák F. u. 3.

Karácsonyi készülődés
advent alatt, karácsonyi
koncert, 30 fő részére
ajándékozás

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh.,

Hősök

5.

~'""'~

i H

tere

Y H

19

Nyíregyházi Belvárosi
Nyh., Vasvári P. u.
Nyugdíjas Egyesület
16.
1171-1/2019

Karácsonyi ünnepség az
ÉVISZ diákjaival
(ajándékcsomag 60 fő
részére és tagoknak
vendéglátás)

20

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyh., Színház u. 2.
Nyugdíjas Klubja 8541/2019

Klubtagok 45 fő, unokák és
óvodások 5 fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajándékcsomag)

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

21

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány 12311/2019

Nyh., Vécsey köz
2.

Ajándékcsomag 120 fő
részére és vendéglátás

80000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

22

Micimackó
Alapítvány 15891/2018/2019

Nyh. Stadion u.
8/A.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

70000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

23

Őzike Bölcsőde
Alapítvány 14071/2019

Nyh., Vécsey köz
31.

Gyerekek ajándékozása,
ünnepség a 6. számú Idősek
klubjával

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

24

A Nyíregyházi 8. sz.
Nefelejcs Bölcsőde
Gyermekeiért
Alapítvány 14701/2019

Nyh., Sarkantyú
u. 30-36.

"Várjuk Együtt a Mikulást"
program (ajándékok
gyermekek részére)

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

25

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink
Jövőjéért 11731/2019

Nyh., Malom u. 5.

Karácsonyi programok,
ünnepség, ajándék a
bölcsődés gyermekeknek és
szüleinek (100 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Y 1 H

C '{ H

"Tégy a
gyermekekért"
Alapítvány 12821/2019

Nyh., Ferenc krt.
1.

27

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány 14591/2019

Nyh., Búza u. 717.

28

Almácska Alapítvány
1298-1/2019

Nyh., Etel köz 13.

26

"Csillagszem
Alapítvány" a
29

nyírszőlősi

óvodásokért 13261/2019

30

Krúdy Gyula Óvoda
Aprónép Alapítvány
1170-1/2019

31

"Játékkal a Kert közi
óvodásokért"
Alapítvány 12411/2019

,,.,...,.~.....,'

H

Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt
hagyományok felelevenítése

50000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

Karácsonyi programok
szervezése, vendéglátás,
kézműves tevékenységek

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Ajándékozás a
gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Ajándékozás 92 gyermek
részére, nyugdíjas dolgozók
megvendégelése

70000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás gyerekek
részére 160 gyerek, ünnepi
vacsora a dolgozóknak és
nyugdíjasoknak (20 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Nyh., Kert köz 8.

Az óvodásoknak játszóház
szervezése, nyugdíjasok és
dolgozók megvendégelése
(50 fő)

58000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

szülőkkel, nagyszülőkkel

(115 óvodás, 16 dolgozó, 65
vendég)

Nyh.-Nyírszőlős,

Kollégium u. 50.

Kézműves

32

Nyitni kék Alapítvány
1427-1/2019

Nyh., Jázmin u.
10.

33

Együtt a
Gyermekekért
Alapítvány 14671/2019

Nyh., Koszorú u.
10.

34

Eszterlánc Alapítvány
1587-1/2018

foglalkozások,
karácsonyi ünnepség,
óvodai csoportok és
hátrányos helyzetű családok
megajándékozása
Karácsonyi ünnep az
óvodában, Tündérkert
Szeretetotthonban és az
Őszirózsa Nyugdíjas Klubban

66000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

123 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tas u. 1-3.

Karácsonyi ünnepség az
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégákkal együtt

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Fazekas J.
tér 25.

Játék és szaloncukor
vásárlás az óvodások
számára

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

36

Sóstóhegyi
Gyermekvilág
Alapítvány 10811/2019

Nyh., Muskotály
u. 37.

"Varázslatos Karácsony", VII.
Generációs Karácsonyi
Ünnepség (300 fő részére)

160 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

37

"Százszorszép
Alapítvány" a
Borbányai
Óvodásokért 10821/2019

Nyh., Kállói u.
109/a.

Karácsonyi műsor az
óvodában és a Móra Ferenc
Általános Iskola Petőfi
Sándor Tagintézményében

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

"Gyermekeink
Harmonikus
35

Fejlődéséért"

Alapítvány 12971/2019

,..--.„
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H

Nyh., Mester u.
19.

Ajándék, vendéglátás
bokortanyákban élő
hátrányos helyzetű
gyermekek, családok
számára (60 csomag)

117 OOO

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

39

"Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 14681/2019

Nyh., Kollégium
u. 54.

Karácsonyi koncert
(szociálisan rászoruló
gyerekek megajándékozása,
idősek klubja tagjai
megvendégelése, fellépők
és hozzátartozók
megvendégelése)

98000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

40

Szent Imre Katolikus
Alapítvány 8631/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

75 család megajándékozása,
4000 Ft/fő

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

41

Szent Imre Katolikus
Szülők Egyesülete
862-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

65 család részére
élelmiszercsomag
adományozása ( 4000 Ft/fő)

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

42

Gyermekmosoly
Alapítvány 12301/2019

Nyh., Stadion u.
32/A.

Közös ünneplés az óvoda
gyed-en lévő és nyugdíjas
munkatársaival, szomszédos
iskola tanulóival

50000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

43

Az "Orosi
lskolásokért"
Alapítvány 13251/2019

80000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

38

Kutyafája Közhasznú
Egyesület 5301/2019

Y

f

R

Nyh.,

Fő

u. 60.

Mikulásvárás, Adventi
készülődés az iskola
tanulóival, óvodásokkal,
idősekkel

Ci Y

44

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
1527-1/2019

Nyh., Vécsey köz
29.

Közös ünneplés
óvodásokkal,
bölcsődésekkel és 6. sz.
Idősek Klubja tagjaival

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

45

"Modern
Kereskedelemért
Kelet Kapujában"
Alapítvány 15241/2019

Nyh., Krúdy Gy. u.
32.

Karácsonyi ünnepség
diákokkal és nyugdíjas
kollégákkal 150-200 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

46

Bethlen Gábor
Oktatási Alapítvány
1591-1/2019

Nyh., Gomba u. 7.

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

47

Gyerekek, Családok,
Anyák Kreatívan
Közhasznú Egyesület
1594-1/2019

Nyh., Geduly u.
15/B.

35 OOO

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

48

Mentor Alapítvány
1581-1/2019

Nyh., Sóstói u.
56/b.

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 15.

0 Ft

49

Orosi Gyermekekért
Alapítvány 15861/2019

50

Agrárifjúságért
Alapítvány 9681/2019

"{

Karácsonyi
élelmiszercsomag az
ingyenkonyhát látogatók
számára (130 fő)
Adventi és Mikulás műsor,
kézműves műsor,

önkéntesek
megvendégelése
"Karácsonyi vacsora és
ajándékozás 60 fő
fogyatékkal élő részére

Óvodás, iskolás gyerekek
számára, az Idős Otthon
Nyh., Deák F. u. 2. lakói és dolgozói, valamint a
Nyugdíjas Klub tagjai részére
ünnepség szervezése
Nyh. Krúdy Köz 2.

Ajándékozás hátrányos
tanulók részére és
ünnepség

helyzetű

51

A Kereszt Utcai
Óvoda Gyermekeiért
Nyh., Kereszt u. 8.
Közhasznú Alapítvány
1633-1/2019

karácsonyi ünnepség az
óvodásoknak, dolgozóknak
(220 fő)

55 OOO

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

52

Életfény Alapítvány
1597-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 22.

Ajándékozás hátrányos
helyzetű tanulók részére és
ünnepség

55000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

53

Egymásért-Családok
Egyesülete 10261/2019

Nyh., Eperjes u.
10. 8/25.

Jósavárosi ünnepváró
rendezvénysorozat

35000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

54

"Együtt a Családért"
Kulturális Egyesület
1021-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

Jósavárosban élők számára
generációs programsorozat
(40 fő)

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

55

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért
Egyesület 14001/2019

Nyh., Május 1. tér
10. fsz/4.

Karácsonyra készülődés és
Mikulásünnepség
(ajándékcsomag és a
program költségei)

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

56

Három Királyfi
Nagycsaládos
Egyesület 15341/2019

Nyh. Főzde u. 41.

Mikulásvonatozás, adventi
barkácsolás, karácsonyi
ünnepség
nagycsaládosoknak,
nyugdíjasoknak

65 OOO

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

~·""'*..,
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57

Luther Márton
Kollégium Tanulóiért
Alapítvány 15951/2019

58

"Kérlek Segíts„."
Alapítvány 14751/2019

59

Vöröskereszt
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Szervezete 15231/2019

Nyh., Malom u. 3.

Meleg étel osztása a
rászorulóknak,
élelmiszercsomag
adományozása helyi
rászoruló lakosok részére
{500 fő)

60

Ízületi Betegek
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 11791/2019

Nyh., Szántó K. J.
u. 2. fsz/2.

Karácsonyi ünnepség
tagoknak 60 fő, önkéntesek
munkájának
megköszönésére ajándék

30000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

61

Magdaléneum
Alapítvány 10831/2019

Nyh., Korányi F.
u. 160.

Szeretetvendégség az
otthon lakóival és
hozzátartozóival 250 fő

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

62

Patrónus Egyesület
1327-1/2019

Nyh., Közép u. 19.

30 fő részére karácsonyi
vacsora és ajándékcsomag

50000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

63

C'
\

Nyh., Iskola u. 2.

Karácsonyi ünnepség a
kollégium tanulóinak, a Joób
Olivér Szeretetintézmény
nyugdíjas klubja tagjainak

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Gádor B. u.
40.

Karácsonyi program beteg
gyermekeknek a Jósa
András Oktatókórházban
100 fő

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Félszárnyú Angyalok
Értelmi Fogyatékosok Nyh., Kiss Lajos u.
Egyesülete 156536.
1/2019

Y

1

H

y

H

Karácsonyi vendéglátás
fogyatékkal élő fiataloknak
(15 fő), Adventi vásár
látogatása Debrecenbe {13
fő)

64

65

66

67

68

69

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
1027-1/2019
Szellemi Fogyatékos,
Béna és Epilepsziás
Tóth Edit, valamint az
Epilepsziás
Fogyatékos Fiatalok
Megsegítéséért
Alapítvány 10281/2019
Nyíregyházi ILCO
Egyesület 10181/2019

Nyh., Ungvár
stny. 5. 10/39.

70 család részére
ajándékcsomag, 100
gyermek részére
mikuláscsomag

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Kéz u. 12.

60 család részére
ajándékcsomag és 80 fő,
fogyatékosokat nevelő
család megvendégelése

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 9.

Stomás betegek
megajándékozása

85 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

Pszichotikus
Betegségben
Ajándékcsomag, rendezvény
Szenvedők SZ.SZ.B.
Nyh., Sóstói u. 62.
Megyei Érdekvédelmi
80 fő részére
Egyesülete 10841/2019
Nyírségi Diabéteszes
Adventi délután, 40
Gyermekekért és
Kótaj, Katona P.
gyermeknek ajándék, 60
Fiatalokért Egyesület
u. 26.
főnek vendéglátás
1526-1/2019
Omnis Alapítvány
936-1/2019

f

F\

A karácsony története
címmel musical bemutatása

Nyh., Gömb u. 4.

y

i\

70

Cukorbetegek
Nyíregyházi
Egyesülete 11691/2019

71

Szent Kamill "Életet
az Életnek"
Közhasznú Alapítvány
1566-1/2019

72

73

Vakok és
Gyengén látók
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 14721/2019
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 13161/2019

74

Rejtett Kincsek Down
Egyesület 8531/2019

75

Fiatal Fogyatékkal
Élők Otthonáért
Egyesület 13181/2019

\!/

Nyh., Városmajor
u. 2.

Egyesületi Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 52 fő és
fellépő gyerekeknek 30 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Nyh., Tallér u. 20.

Az intézmény fogyatékkal
élő lakói és hozzátartozói
számára mikulás csomag és
karácsonyi ajándék,
ünnepség 50 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Búza tér 20.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tiszavasvári
u. 41.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékosztás 200 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Karácsonyi műsor és
Nyh., Közép u. 17. ajándékozás fogyatékkal élő
gyermekek számára

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

Mikulás program
(vendéglátás és a
rendezvény költségeire) 50
fő (egyesület tagjai és
partner szervezetek)

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Nyh., Gömöri u.
1.

y H

.'

Ajándékcsomagok a Szent
József Védőotthon lakóinak
Nyh., Közép u. 17.
35 fő, lakók és szülők
megvendégelése
Ridens Szakképző Iskola
diákjai számára karácsonyi
Akadálymentes
Nyh., Széchenyi u.
Tanulásért Alapítvány
projekthét (vers és
34-38.
novellaírás,
képeslap készítő
1471-1/2019
pályázat díjazása)
Együtt Veled
Alapítvány 11251/2019

76

77

"Romano Trajo"
Cigány Kulturális és
Közművelődési

78

Nyh., Hegyi u. 7.

Egyesület 80511/2019

79

Teréz Anya Egyesület
Nyh., Zrínyi 1. u. 2.
1458-1/2019

80

Joób Olivér Gondozó
és Rehabilitációs
Nyh., Benkőbokor
Otthon Fejlesztéséért
23.
Alapítvány 15821/2019

Periféria Egyesület
1317-1/2019

81

Nyh., Eötvös u. 1.

.,,.,-"'v'Vó

~
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Nyírszőlősi

lakásotthonban
karácsonyi rendezvény

Élelmiszercsomag
adományozása 300 család
részére
Joób Olivér
Szeretetintézmény
karácsonyi programja a
tanyákon élő időseknek
óvodás-és iskolás korú
gyerekek bevonásával
Az Egyesület programjában
résztvevő hátrányos
helyzetű gyermekek részére
ünnepség rendezése, 180
ajándékcsomag

40000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

100 OOO

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

70000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Nyh., Kalászos u.
2.

Civil Karácsony Felsősimán,
Vajdabokorban,
Mandabokorban és
Rozsrétszőlőben hátrányos
helyzetű családoknak

120 OOO

2019. január 31.

2019. január 19.

0 Ft

83

"Együtt az úton"
Közhasznú egyesület
1596-1/2019

Nyh., Kemecsei u.
48-50.

Mikulás csomag és
karácsonyi ajándék 230
részére

80000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

84

Területi Művelődési
Intézmények
Egyesülete Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Közhasznú
Alapítványa 11261/2019

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

50000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Nyh.,
Semmelweis u.
24.

Craftábor karácsony
gyermekek, fiatalok és
szüleik részére (előadói díj 3
fő, étkezési költség 30 főre)

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Toldi u. 23.

" Karácsony a Vasutasban",
Adventi Program a
Vasutasban karácsonyi
ünnepség a művelődési
házban működő
egyesületek, klubok
tagjainak, gyerekeknek

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

82

Generációk
Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete 7491/2019

85

Zöld Kerék Alapítvány
1403-2/2019

Művelődési

Ház nyugdíjas
klubjai és a klubtagok
unokái részére karácsonyi
ünnepség 72 fő részére

A

Nyh., Arany J. u.
7. 1/104.

fő

Többgenerációs program
diákok bevonásával,
ajándékozás 50 fő, vacsora
50fő

86

87

HUMAN-NET
Alapítvány 14761/2019

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és
Könyvtár 10191/2019

~·
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88

89

90

91

92

Nyírségi Ízkirályok
Egyesülete 14741/2019
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gasztronómiai
Közhasznú Egyesület
1457-1/2019
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Emberek Gazdasági,
Kulturális
Felemelkedéséért
Egyesület 77011/2018
Észak-Kelet
Magyarországi
Cukrász Ipartestület
1529-1/2019
Jövő-Kép

Alapítvány
1473-1/2019

Nyh., Fejedelem
u. 16.

A városlakók számára
lapcsánka sütése és
kiosztása 450-500 fő

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Míves u. 19.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Czuczor G.
u. 16.

Egyesületi tagok (30 fő) és
támogató tagok (250 fő),
azok családjai és határon túli
partnerek részére
karácsonyi ünnepség

0

2019. január 31.

Nyh., Korányi F.
u. 23/a.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Dózsa Gy. u.
4-6. 5/3.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tavasz u.
6/b. 2/4.

kiállítás,
a Móricz
Zsigmond Városi és Megyei
Könyvtár Kamaratermében
(gyermekek ellátása 120 fő
és előadói díj)

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Képzőművészeti

93

Átutazók Művészeti
Egyesület 14691/2019

gyermekműsorok

i ~~ '

y

t\
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94

Tabula pláza
Alapítvány 15801/2019

95

Orosért Közéleti
Egyesület 11721/2019

96

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület
7935-1/2018

Nyh., Kéz u. 25.

"Ajándék-Gyár"
gyerekeknek, szülőknek,
nagyszülőknek (saját kezű
ajándék készítés)

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0

Ft

Nyh., Meggyes u.
76/a.

Adventi programsorozat,
évértékelő karácsonyi
vacsora, tagok részére
ajándékcsomag

75 OOO

2019. január 31.

2019. január 18.

0

Ft

0

2019. január 31.

Nyh., Fazekas J.
tér 24.

Közös karácsonyfa
öltöztetés a városrész
lakóival, ünnepi vacsora
polgárőröknek,

családtagjaiknak

97

"Szent István Nemesi
Rend" Első
Alapítványa 4591/2019

Nyh., Templom u.
49.

Hátrányos helyzetű családok
támogatása, 45 fő és az
Alapítvány tagjainak
megvendégelése 40 fő

80000

2019. január 31.

2019. január 7.

0

Ft

Nyh., Kassa köz 3.

Karácsonyi program (műsor,
közös ebéd)
szenvedélybeteg kliens kör
részére 60 fő

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0

Ft

70000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0

Talentum Európai
98

,.............

(

Fejlődésért

Közhasznú Alapítvány
1584-1/2019

99

Most Élsz Egyesület
1180-1/2019

Közös karácsonyi készülődés
a Bárczi Gusztáv Általános
Nyh., Városmajor
Iskolával (ajándékcsomag 30
u. 2.
fő részére, élelmiszerköltség
100 fő részére)

100

Tini Show Egyesület
1295-1/2019

Nyh., Sóstói u. 17.

,

\/r

1
~
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Vendéglátás, műsor 60-70
fő részére

Ft

A népi hagyományok
101 ápolásáért Alapítvány
1020-1/2019

Nyh., Öz köz 63.
4/3.

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

102

Otthon Egyesület
1426-1/2019

Nyh., Toldi u. 23.

103

Együtt Egymásért
Kelet-Magyarországi
Egyesület 7511/2019

Nyh., Belső krt.
31.

Tagoknak ajándékcsomag és
közös vacsora (35 fő)

30000

2019. január 31.

2019. január 9.

0 Ft

Nyh., Báthory u.
30.

Autista gyerekek és
családjuk részére
vendéglátás és ajándékozás

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Szabolcsi
104

~-

"Mesés Karácsony"
rendezvény (táncház, népi
vetélkedő) civil
szervezetekkel (Fehér Nyár
Egyesület, Fátyol Egyesület,
Együtt egy Jobb életért
Egyesület)
Adventi alkotóház-Kreatív
Karácsony! Karácsonyi
díszek készítése,
vendéglátás 35 és 45 fő

"Esőemberekért"

Alapítvány 15251/2019

105

Fátyol Egyesület
1023-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

Generációk karácsonya 30
fő részvételével

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

106

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
8095-1/2019

Nyh., Városmajor
u. 2.

Az egyesület tagjainak és
unokáinak
megajándékozása

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

.... ,

y i

H

107

Nyírségi Turista
Egyesület 14041/2019

Nyh., Vasvári P. u.
81. 3/10.

Karácsonyi program
(múzeum látogatás, közös
ebéd) 75 fő részére

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

108

Luther Rózsa
Evangélikus
Nyugdíjas Egyesület
855-1/2019

Nyh., Luther tér
14.

Karácsonyi ünnepség a
tagoknak és fellépő
gyerekeknek 35 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

7 500 OOO

~·>,..,,~

1 H

H

6. sz. melléklet a „„./2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Ifjúsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

Elnyert
támogatás

El utalt
összeg (Ft)

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

határidő

Elszámolási

(Ft)

összeg

1.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Kutyafája Közhasznú
Egyesület

4246 Nyíregyháza,
Mester u. 19.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.09.05

0

2.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Most Élsz Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.19

0

3.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Lepke u.14.

115 OOO

115 OOO

2019.01.31

2018.01.10

0

4.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Nyírl-Lokálpatrióta, Ifjúsági
és Közösségfejlesztő
Egyesület
Nyíregyházi Extrém BMX
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

115 OOO

115 OOO

2019.01.31

2018.12.10

0

5.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Közös

4400 Nyíregyháza,
Ószőlő u.123. 3/14.

120 OOO

120 OOO

2019.01.31

2019.01.22

0

6.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Szent István u.20.

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2019.01.22

0

7.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Gyermek- Mosoly
Egyesület

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.01.29

0

8.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

70000

70000

2019.01.31

2018.01.29

0

9.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Human- Net SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
Humán Erőforrás
Fejlesztési Alapítvány
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Korányi F.u.44.
fsz.3.
4400 Nyíregyháza,
Semmelweis u.24.

80000

80000

2019.01.31

2018.11.26

0

H

Y H

Nevező

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

0

0

0
0
0
0
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

'·
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

i.

PF.: 83.

TELEFON: +36 4:1 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NY!REGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT-56-1/2019.
Ügyintéző: Doka Diána
Előterjesztés

- a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.(IV.29.} önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására

fT-

Af

Dr. '°~a cs Ferenc
polgármester

A,

u1:i~'Vtna

Dr.
alpolgárrrfester
~:

Öoka Diána
kulturális osztály vezetője

hl
l\
ijl\
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Dr. Krizsai Anita
szociális és köznevelési
osztály vezetője

~

városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője
törvényességi vélemény~zést
v. 'gző
személy aláírása:
L-L/

L

--

./

'

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

f'\.

l

1J 1 \l

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a

tevékenységet, melyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati
feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő bevonása, település fejlesztése, szépítése, a
környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és
hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében.
Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében
- a város anyagi

lehetőségeitől függően

- minden évben keretösszeget állapít meg az

közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az
biztosítására támogatási-pályázati rendszert

önszerveződő

működtet,

közösségek közötti

önszerveződő

esélyegyenlőség

melynek feltételeit és az eljárás rendjét a helyi

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, valamint az Ör. alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési
rendelete 25.000.000 Ft összeget különített el a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására. A
rendelet szerint a különböző Alapokhoz beérkezett pályázatokat a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező
szakbizottsága megvizsgálja és javaslatot tesz a támogatás odaítéléséről. Az alábbi alapokhoz 2018.
december 14. napjáig nyújthatták be kérelmüket a civil szervezetek:
Alap
megnevezése

Célkitűzés

Javaslattevő,

véleményező

Rendelkezésre álló
keret

bizottság
Civil Alap
30%

Városstratégiai és
Környezetvédelmi
Bizottság

Kulturális Alap
15%

Köznevelési, Kulturális
és Sport Bizottság

Civil szervezetek programokkal,
programsorozatokkal,
rendezvényekkel kapcsolatos
költségeik finanszírozása valamint
alkotások, kiadványok
megvalósításának támogatása.
Együttesek és kulturális
tevékenységet ellátó szervezetek
városi programjainak,
rendezvényeinek szervezéséhez és
színvonalas lebonyolításához
kapcsolódó költségek finanszírozása.

7 .500.000 Ft

3.750.000 Ft

WWW ,NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

POLGÁRMESTERE

Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Alap
7,5%

1.

PF.: S3.

TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-301
E-MAIL: POLGARMESTER@NY!REGYHAZA.HU

A város természeti és épített
környezetének

megőrzése,

1.875.000 Ft

a

Városstratégiai és

városszépítés, a környezetállapot

(maximálisan

Környezetvédelmi

javítását szolgáló kezdeményezések

pályázható összeg

Bizottság

elősegítése

és a környezettudatos

150.000 Ft)

életmódra nevelés támogatása.
Közbiztonsági
Alap
10%

Ifjúsági
Alap
5%

Azon civil szervezetek támogatása,
Jogi, Ügyrendi és

amelyek a lakosság biztonságérzetét,
a személyi és vagyonbiztonság

Etikai Bizottság

mértékének növelését biztosítják.

Szociális, Egészségügyi
és Ifjúsági Bizottság

A gyermekek és fiatalok programjai,
kezdeményezései és szervezeteik
támogatására.

2.500.000 Ft

1.250.000 Ft

Az 1. számú melléklet a Civil Alaphoz benyújtott 67 db. pályázat, a 2. számú melléklet a Kulturális Alaphoz
benyújtott 22 pályázat, a 3. számú melléklet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott 15
db. pályázat, a 4. számú melléklet a Közbiztonsági Alaphoz benyújtott 17 db. pályázat és az 5. számú melléklet
az Ifjúsági Alaphoz benyújtott 11 db. pályázat összefoglaló táblázatát tartalmazza.

A mellékletben szereplő táblázatok a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szakbizottságainak javaslata alapján
a támogatás összegével a későbbiekben kiegészítésre kerülnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet, valamint annak
mellékleteit elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 18.
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NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a KULT-56-1/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT- TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „ .... /2019.

( II. 28.) számú

határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) a Civil Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat az 1. számú melléklet szerint;
2.) a Kulturális Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 2. számú melléklet szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 3. számú
melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat a 4. számú melléklet szerint;
5.) az Ifjúsági Alapból nyújtott 2019. évi pályázati támogatásokat az 5. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
6.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási

szerződések

aláírására.

7 .) Utasítja a Kulturális Osztály vezetőjét, a Jegyzői Kabinet vezetőjét, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály vezetőjét és a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási szerződések előkészítésével
kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Felelős:

Doka Diána Kulturális Osztály vezetője (Kulturális Alap, Civil Alap)
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője (Közbiztonsági Alap)

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője (Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alap)
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője (Ifjúsági Alap)
Határidő: 2019. március 31.
8.) Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Felelős: Pató né Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2019. március 31.
Nyíregyháza, 2019. február 28.
Erről

értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
WWW.NYIREGYHAZA.HLI
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MÓDOSÍTOTT
1.sz. melléklet a „„„„/2019. {11.28.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Civil Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz

1.

Pályázó neve

Pályázó
székhelye

képviselője

Sóstóhegyi
Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István
kuratórium
elnöke

4481
Nyíregyháza,
Muskotály u.
37.

Szabolcsi Honvéd
Műszaki

2.

Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület
Kovács József
elnök

('~.~.~·'
/

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.
Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Csipke u.
16.1/3.

N y

Kérelem tárgya

2019. május 30. Egészségnapot szervez az
Alapítvány a településrész óvodásainak,
iskolásainak nyugdíjas klubjainak bevonásával
/kézműves foglalkozások költsége,
jutalomkönyvek díja, vendéglátás és édesség
költsége, virágok költsége/.
2019. június 05. Színház és Repülőtér
látogatást szervez az Alapítvány /szállítási
költség, belépők díja/. 2019. augusztus 21-25.
időtartamban Nyári Tábort szervez az
Alapítvány Szigligeten hátrányosan rászorult
gyermekek részére /szállás költség/.
2019. június 21-23. időtartamban 10 éves
évfordulóját ünnepli a Román
Szatmárnémeti Egyesület és a Szabolcsi
Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület /étkezési költség, koszorú költsége,
fürdőbelépők díja/. 2019. augusztus 30. A
Damjanich Emléktáblánál helyez el koszorút az
Egyesület /koszorú költsége/. 2019. október
04. A Damjanich szobornál helyez el koszorút
az Egyesület /koszorú költsége/.

2018. év elején
Civil Alapból
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
{Ft)

250 OOO Ft

318 OOO Ft

120 OOO Ft

80 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

együttműködés

H E G Y H Á Z A

Elnyert
támogatás
{Ft)

Megjegyzés

VOKE Vasutas
Ház
és Könyvtár
Malamidesz
Szilvia igazgató

Művelődési

3.

4.

Pszichotikus
Betegségben
Szenvedők Sz.Sz.-8. Megyei
Érdekvédelmi
Egyesülete
Hernádi Szilvia
Emese elnök

5.

Nyíregyházi
Körúti Nyugdíjas
Egyesület
Vareha Tamásné
elnök

(~--

..

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

N y

2019. május 25-26. Gyermeknap a
Vasutasban-Modellvasút kiállítást szeretnének
megvalósítani a szervezők kézműves
játszóházzal egybekötve /hirdetési költség,
nyomtatási költség, grafikai tervezés költsége,
szállítási költség, bérleti díj, kosaras körhinta
díja, kézműves játszóház kellékeinek
költsége/. 2019. április 01-július 31.
időtartamban "Kedvenc vonatom"
Rajzpályázatot szeretnének kiírni a szervezők
óvodás és kisiskolás kategóriában /hirdetési
költség, díjazások költsége/.
2019. II. félévében egy kb.12 oldalas verses
kötet/kiadvány megvalósítását tervezi az
Egyesület 50 példányban, melyben a tagok
versei, írásai szerepelnének /szerkesztési és
nyomtatási költség/.

2019. május 16-án szeretné megszervezni az
Egyesület a Férfiak Napja e. rendezvényt a
Beregszászi Nyugdíjasokkal /főzéshez
alapanyag költség/. 2019. május 30-án egy
Irodalmi Barangolást szervez az Egyesület
Adyfalvára, Ady Endre halálának 100 éves
évfordulójára, melynek keretében koszorút
helyeznének el a résztvevők Ady Endre
szülőházánál /autóbusz költsége/.
2019. november 21-én Házi Ki Mit Tud?
Vetélkedőt szervez az Egyesület /ajándék
költsége/.

HEG'v"HÁZA

300 OOO Ft

578 500 Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

100 OOO Ft

60 OOO Ft

80 OOO Ft

250 OOO Ft

80 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Szabadság
tér 2.

Nyugodt Életet

6.

7.

8.

Klub
Virág Gyuláné
elnök

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület
Kardos Lászlóné
elnök

Nap lövő
Egyesület
Madják András
elnök

(~·-,

4400
Nyíregyháza,
Szabadság
tér 2.

4400
Nyíregyháza,
Damjanich u.
4-6.

N y

2019. április vagy május hónapban egy
kirándulást szervez az Egyesület
Baktalórántháza-Mándok-Kisvárda
helyszíneken /autóbusz költség, belépődíjak,
étkezési költség/.
2019. május hónapban egy kirándulást szervez
az Egyesület Baktalórántháza-MándokKisvárda helyszínekre /autóbusz költsége/.
2019. június hónapban a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából Kassára és
környékére szervez egy kirándulást az
Egyesület /étkezési költség/.
2019. augusztus hónapban Szigligetre szervez
kirándulást az Egyesület /buszköltség, étkezési
költség, belépők díja/.
2019. május 23-án és 24-én a Nyitott Tér
Program folytatását tervezi az Egyesület
fiatalok és hátrányos helyzetű fiatalok
számára. Elsődleges cél a fiatalok, hátrányos
helyzetű fiatalok támogatása, felzárkóztatása,
kulturális, hagyományőrző, harcművészeti és
sport programok ajánlása és lebonyolítása. A
programokon részt vehetnek sérült hátrányos
helyzetű fiatalok is /szállítási költség,
megbízási díj, kézműves és kreatív
alapanyagok költsége, gumihegyes nyílvesszők
díja, plakátok és szórólapok költsége/.

HEGY HÁZI'\

100 OOO Ft

230 OOO Ft

80 OOO Ft

120 OOO Ft

340 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

180 OOO Ft

90 OOO Ft

9.

10.

Vakok és
Gyengén látók
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Nemes-Nagy
Tünde
elnök

Simeon és Anna
Nyugdíjas
Egyesület
Puskásné
Majoros Ilona
elnök

4400
Nyíregyháza,
Búza tér 20.
fsz 22.

2019. április hónapban Felolvasónapot szervez
az Egyesület a Nyíregyháza közéletében
aktívan részt vevő édesanyák
közreműködésével /CD-k díja/.
2019. május hónapban több napos Országos
Braille Olvasásversenyt szervez az Egyesület,
mely rendezvényen Nagy Zsuka költőnő írását
olvassák fel pontírásban /szállás és étkezés
költsége/. 2019. október hónapban
Komolyzenei Koncertet szervez az Egyesület a
Fehér Bot Napja tiszteletére, Nyíregyháza
lakossága részére a Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében,
látássérült zongoraművészek, fuvolisták és
énekművészek közreműködésével /szállás,
étkezés és meghívók költsége, tintapatron és
toner díja/.

250 OOO Ft

670 800 Ft

200 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Bercsényi u.
7.

2019. május 23-án Csigacsináló Versenyt
szervez az Egyesület /alapanyag költség,
édességek díja, higiéniai eszközök díja/.
2019. június 20-án Biblia Versenyt szervez az
Egyesület /ajándékok díja, étkezési költség,
csomagolás költsége/.
2019. szeptember 19-én megalakulásának 25.
Évfordulóját ünnepli az Egyesület, mely
rendezvényt egy Agapéval szeretnék zárni
/étkezési költség, higiéniai eszközök díja,
beteglátogatás költsége, virágok költsége/.

100 OOO Ft

129 100 Ft

70 OOO Ft

,,,,,,,..-....... '--.
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11.

Nyíregyháza és
Térsége
Nyugdíjas
Szövetség
Szabóné Dr.
Csiszár Gabriella
elnök

A Harmónia
Benned Él

12.

13.

Egyesület
Ungvári né
Bacskai Erika
elnök

Ízületi Betegek
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Fullajtár
Andrásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
31.6/21.

4400
Nyíregyháza,
Szántó
Kovács János
út 2.

Várhatóan 2019. szeptember hónapban egy
Főzőversennyel és Játékos Sportvetélkedővel
egybekötött Nyugdíjas Találkozót szervez az
Egyesület /szervezési költség, meghívók és
emléklapok díja, ajándékok költsége, díjak
költsége/. 2019. október vagy november
hónapban egy Generációs Szellemi Vetélkedőt
szervez az Egyesület /fénymásolás díja,
irodaszerek költsége, díjak és ajándékok
költsége/.
2019. március 20-án Bagdi Bella Koncertet
szeretne szervezni az Egyesület a
boldogságórán résztvevő és a leendő
boldogságórás gyermekeknek /terembérlet
díja (Continental Aréna), műszaki személyzet
díja, színpadi építés és bontás költsége,
higiéniai eszközök díja, takarítás költsége,
plakátok és szóróanyagok díja, szervezés
költsége/.
2019. április 09-én egy Betegfórumot szeretne
megvalósítani az Egyesület, ahol a betegutakat
szeretnék bemutatni. A rendezvényre több
szakembert is meghívnak a szervezők. A
rendezvény előtt műszeres állapotfelméréssel,
vérnyomás-, vércukorszint-, testtömegindex
szűréssel, dietetikus tanácsadással és
gyógytornásszal várják az érdeklődőket. Az
Egyesület szeretne egy Kiadványt is készíteni
az érdeklődők részére /vendéglátás költsége,
ajándékok díja, kiadvány költsége, műszeres
állapotfelmérés díja, díszítés és virágok

100 OOO Ft

320 OOO Ft

80 OOO Ft

0 Ft

646 500 Ft

80 OOO Ft

120 OOO Ft

200 OOO Ft

140 OOO Ft

költsége/.
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14.

OMNIS
Alapítvány

Juhász Renáta
kuratóriumi elnök

Együtt a

15.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 20.
10/42.

Családért
Kulturális
Egyesület

Szalay László
elnök

16.

Együtt Veled
Alapítvány

Eisert Lászlóné
kuratóriumi elnök

(~~..

4405
Nyíregyháza,
Gömb u. 4.

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 17.

N y

2019. október 28-án az "ÉLJ A MÁNAK"
Programsorozat keretében a IV. Sportnapot
szeretné megszervezni az Alapítvány
fogyatékkal élő személyek részére. A program
célja többek között az egészségmegőrzés,
koordináció fejlesztése, a célszemélyek
hétköznapi rutinból való kimozdítása, az egyén
énképének javítása, a szülők
tehermentesítése, valamint, az hogy
ingyenesen vehessenek részt a rendezvényen
az érdeklődők /étkezési költség, vattacukor
készítés költsége, evőeszközök díja, megbízási
díjak, sporteszközök díja, irodaszerek és
nyomtatás költsége, fellépők díja,
tisztítószerek és higiéniai eszközök költsége,
postaköltség, üzemanyag költsége, telefon
díja, kézműves eszközök és anyagok költsége,
ajándéktárgyak, kulacsok, érmék és serlegek
díja/.
2019. június 04-én az Egyesület II. Családi
Sportnapját szeretné megszervezni az
Egyesülettel kapcsolatban álló civil
szervezetek, az önkéntesek és a Jósavárosban
élő családok részére az Erdei Tornapályán
/élelmiszerek költsége, megbízási díjak,
kézműves alapanyagok költsége/.
2019. május 23-án egy Családi Napot szeretne
szervezni az Alapítvány a Szent József
Védőotthon fogyatékossággal élő ellátottjai és
családjaik részére. A rendezvény helyszíne:
Lugas Wellness Szálloda és Étterem. A
rendezvénnyel párhuzamosan az alábbi
sportolási lehetőséget biztosítja az Alapítvány
a résztvevők számára: bowling, billiárd/
bérleti díj, étkezési költség, üdítők költsége/.

HEG''r"HÁZ/\

150 OOO Ft

574 230 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

90 OOO Ft

70 OOO Ft

135 OOO Ft

100 OOO Ft

11

17.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

Most Élsz
Egyesület
Farkas Árpád
elnök

A Tanulás
Minőségéért

18.

19.

20.

Alapítvány
Forgony Evelin
Tímea
kuratóriumi elnök

Tóth Edit A
Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Braun Mária
kuratóriumi elnök

Patrónus
Egyesület

Eisert Lászlóné
elnök

(''

4400
Nyíregyháza,
Tenisz u. 16.

4400
Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 19.
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2019. május 06-07. időtartamban Tanulmányi
Kirándulást szervez az Egyesület a Nyíregyházi
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium tanulói részére Szögliget községet
érintve Kassára /útiköltség, megbízási díj,
élelmiszer költsége/.
2019. május 24-én egy Kirándulást szervez az
Alapítvány a Zempléni Kalandparkba,
elsősorban az Alapítvány szervezésében álló
magántanulók részére /megbízási díjak,
étkezési költség, utazási költség és
belépőjegyek díja/.
2019. év második felében az Alapítvány egy
Kirándulást szervez a Sóstói Múzeumfaluba
sérült gyermekek/fiatalok és egészséges
gyermekek/fiatalok és szüleik részére
/belépőjegyek díja, étkezési költség/.
2019. július vagy augusztus hónapban az
Alapítvány egy Közösségi Napot szervez sérült
és egészséges gyermekek/fiatalok és szüleik
részére /étkezési költség, sport játékok és a
kreatív foglalkozás költsége, reprezentációs
költség, megbízási díj/.
2019. szeptember 13-án egy Csapatépítő
Kirándulást szervez az Egyesület a tagjai,
ellátottjai és családtagjaik számára. A
kirándulás során a résztvevők a SzatmárBeregi Kis Szilvautat szeretnék bejárni. A
program célja elsődlegesen az
egészségfejlesztés, a környezeti nevelés,
közösségfejlesztés, az önkiszolgáló képességek
fejlesztése /személyszállítás költsége, étkezési
költség/.

H E C Y H A Z A
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0 Ft

326 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

178 OOO Ft

80 OOO Ft

250 OOO Ft

340 265 Ft

220 OOO Ft

100 OOO Ft

180 650 Ft

100 OOO Ft

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 5.
10/39.

Szabolcs-

21.

Szatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

Tóth Andrásné
Bacskai Edit elnök

Gyertyafény
Nyugdíjas

22.

Egyesület
Gyukáné Papp
Éva elnök

Fátyol Egyesület

23.

Turóczi Kinga
elnök

(·-;::..}
..

·,

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 33.
Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Kert u. 2527.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár
sétány 20.
10/42.

N y

2019. július vagy augusztus hónapban az
Egyesület egy Családi Napot szervez
halmozottan sérült gyermekek/fiatalok
integrációjának elősegítése céljából /étkezési
költség, sport vetélkedőhöz kellékek díja/.
2019. év második felében a klub foglalkozások
keretein belül 4 alkalommal (május, június,
október és november hónapokban) Kreatív
Foglalkozást szervez az Egyesület fogyatékkal
élő fiatalok és szüleik részére /kreatív
foglalkozáshoz kellékek díja, étkezési költség/.

2019. június 08-án Kirándulást szervez az
Egyesület Miskolcra, Miskolctapolcára,
Lillafüredre és környékére /utazási költség/.
2019. október 08-án a Jósa András Múzeumba
szeretné elvinni az egyesületi tagokat a
szervező /belépők díja/.
2019. évben Színházlátogatást szervez az
Egyesület /belépőjegyek költsége/.

2019. május 07-én Fátyol-Egészségnap c.
rendezvényt szervez az Egyesület, melynek
célja az egészséges életmód népszerűsítése. A
rendezvényen a szervezők vérnyomásmérésre,
vércukor mérésre és szemvizsgálatra is
biztosítanak lehetőséget, valamint egészséges
ételeket szeretnének elkészíteni az
érdeklődőkkel, mely ételeket a résztvevők
megkóstolhatják /megbízási díjak,
élelmiszerek költsége, terembérlet díja,
egészségügyi eszközök bérleti díja/.

R E G Y H Á Z A

.

170 OOO Ft

420 OOO Ft

160 OOO Ft

0 Ft

200 OOO Ft

80 OOO Ft

0 Ft

166 OOO Ft

100 OOO Ft

24.

25.

26.

A Népi
Hagyományok
Ápolásáért
Alapítvány
Bálint Ramona
elnök

4432
Nyíregyháza,
Izabella u. 2.

Változókorú Nők
Egyesülete
Dr. Jakó Jánosné
elnök

Nyíri Amatőr és
Független
Filmesek
Egyesülete a
Kultúráért
Petrusák János
elnök

(~'',

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 5.

4400
Nyíregyháza,
Ószőlő u. 30.

N y

Várhatóan 2019. június 10-én OVILIMPIÁT
szervez az Alapítvány a Búzaszem Nyugati
óvoda öt intézményének csoportjai számára.
A rendezvény célja, hogy a gyermekek népi
vetélkedőkön, sorversenyeken és
kvízjátékokon vegyenek részt /megbízási díjak,
bérleti díj, étkezési költség, reprezentációs
költség, irodaszerek és írószerek költsége/.
2019. április 1-június 30. között Osteoporosis
Tornát szervez az Egyesület az érdeklődők
számára /megbízási díj, terembérlet díja/.
2019. június hónapban egy Kastélytúrát
szervez az Egyesület, mely kiránduláson
szeretnék megtekinteni az alábbi helyszíneket:
Kölcsey-Kende Kastély, Degenfeld-kastély,
Kállay-kúria /utazási költség, tanösvény túra
költsége, belépődíjak költsége/.

2019. évben az Egyesület Nyíregyházán
szeretné megrendezni a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Filmszemlét amely 2 napos
rendezvény lenne /meghívó, plakátok
költsége, nyomtatási költség,
számítástechnikai és audiovizuális eszközök,
kiegészítők díja, állófogadás költsége, zsűri
díjazása, ajándékok díja, postaköltség/.

H E G Y H
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-

150 OOO Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

70 OOO Ft

180 OOO Ft

70 OOO Ft

220 OOO Ft

200 OOO Ft

170 OOO Ft

27.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 5.

Örökzöld
Nyugdíjas
Egyesület
Szondy Barna
elnök

Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Hermann 0.
u. 19.

Őzike Bölcsőde

28.

29.

Alapítvány
Molnárné Tóth
Katalin
kuratóriumi elnök

Cukorbetegek
Nyíregyházi
Egyesülete
Sinka Gáborné
elnök

'C'·
\ . ~.')"

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz

31.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.

N

y

2019. év második felében az Egyesület
szeretne részt venni az Idősek Olimpiája c.
rendezvényen /feliratozott pólók költsége,
feliratos kitűzők díja/. 2019. augusztus 29-én
Egészségnapot szervez az Egyesület, mely
rendezvényen a kórháztól az adott téma
szerinti szakorvos segítségét kérik A
műszereket a későbbiekben a foglalkozásokon
rendszeresen szeretnék használni az egyesület
tagjai /kávé főző készülék költsége,
vérnyomásmérő díja, vércukorszint mérő és a
tartozékok költsége/.

80 OOO Ft

224 OOO Ft

100 OOO Ft

2019. június hónapban "Családos gyereknap"
c. rendezvényt szeretne szervezni az
Alapítvány az óvodások és szüleik részére. A
rendezvényt ugrálóvár, trambulin arcfestés,
lufi hajtogatás, bazár (megunt játékokból),
tombolasorsolás és sok más program színesíti
/mozgásfejlesztő játékok vásárlásának
költsége, légvárbérlés díja, vendéglátás
költsége, "Pörgő-Forgó" kosaras körhinta
bérlése/.

150 OOO Ft

170 OOO Ft

130 OOO Ft

100 OOO Ft

100 OOO Ft

90 OOO Ft

2019. június 25-én hagyományteremtő céllal
Családi Napot szervez az Egyesület a tagok és
közeli hozzátartozóik részére az Erdei
Tornapályán /étkezési költség, edények és
evőeszközök díja/.
2019. évben a Cukorbetegek Országos
Szövetsége egy Oktatóprogramot indít el
"Lépésről-lépésre" címmel, melyhez a
nyíregyházi egyesület is csatlakozik. Minden
résztvevő kap egy írásbeli tájékoztatót, mely
tartalmazza a cukorbetegséggel kapcsolatos
fontos tudnivalókat /megbízási díjak, oktatási
anyagok költsége/.

REG'Y"HÁZf\

NyíregyházaSóstófürdői-

30.

31.

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Szervezete
Tóth Ernőné
elnök

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

Cselényi György

90 OOO Ft

270 OOO Ft

Vízügyi Nyugdíjas
Klub Egyesület
Radványi Ildikó
elnök

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
19.

2019. március hónapban egy két napos
Budapesti Szakmai Tanulmányutat szervez az
Egyesület /belépők díja/. 2019. május
hónapban egy Szakmai Tanulmányutat szervez
az Egyesület a Nyírségi Szakaszmérnökség
területére /ellátás költsége/. 2019.
szeptember hónapban egy három napos
Erdélyi Tanulmányutat szervez az Egyesület
/belépők és szállás költsége/.

(~·,,
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80 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

Felső-Tisza

32.

2019. május hónapban Anyák Napi
ünnepséget szervez az Egyesület /virágok
költsége/. 2019. augusztus hónapban
Szigligetre szervez egy Kirándulást az
Egyesület /utazási költség, belépők díja/.
2019. szeptember, november és december
hónapokban Generációs Foglalkozásokat
szervez az Egyesület, melynek keretében
adventi koszorút, viaszgyertyát és lekvárt
készítenek az egyesület tagjai /alapanyagok
költsége/.

796 OOO Ft

80 OOO Ft

A pályázat formai
szempontból nem
felel meg a
pályázati kiírásnak,
így nem bocsátható
szakmai bírálatra.

Holdfény

4400
Nyíregyháza,
Hősök tere 5.

Nyugdíjas
Egyesület

33.

Agura Péterné
elnök

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány

34.

Szilvásiné Bojda
Márta
kuratóriumi elnök

Luther Rózsa
Evangélikus
Nyugdíjas
Egyesület

35.

Hugyecz Jánosné
elnök

ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai
Ottó Egyesület

36.

Tarnai Ottóné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

4400
Nyíregyháza,
Luther tér
14.

4400
Nyíregyháza,
Új u. 29.

2019, július hónapban egy kirándulást szervez
az Egyesület "Barangolás Móricz Zsigmond
nyomába" c. témához kötődően /buszköltség,
szállás és étkezés költsége/. 2019. augusztus
hónapban az Egyesület köszönti a névnapját
vagy születésnapját ünneplő tagokat /étkezési
költség, ajándékok díja/.
2019. június hónapban egy kirándulást szervez
az Alapítvány az értelmileg akadályozott és
halmozottan sérült ellátottak és
hozzátartozóik részére Tokajba és Tiszadobra
/buszbérlés költsége, utazási költség,
belépőjegyek díja, étkezési költség/.
2019. október hónapban egy kirándulást
szervez az Alapítvány pszichiátriai betegek és
időskorúak számára Debrecenbe és
Hortobágyra /autóbusz bérlésének díja és
útiköltség, belépőjegyek költsége, étkezési
költség/.
2019. május-június hónapokban egy
Tanulmányutat szervez az Egyesület más
megyék érintésével Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyébe /utazási költség, étkezési költség,
idegenvezetés díja, belépők díja/.
2019. április 2-án az Autisták Világnapján az
Egyesület a 10 éves jubileuma alkalmából egy
Konferenciát szervez Nyíregyházán a
szakemberek, érintett szülők és a fiatalok
részére /terembérleti díj, meghívók költsége,
előadók díja, szervezési és lebonyolítási
költség, catering költsége/.

„

70 OOO Ft

330 OOO Ft

80 OOO Ft

150 OOO Ft

500 OOO Ft

200 OOO Ft

90 OOO Ft

121 OOO Ft

80 OOO Ft

200 OOO Ft

330 OOO Ft

200 OOO Ft

1

1

(~·,,
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37.

38.

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Lendvai Zoltán
elnök

4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál u.
1.

EgymásértCsaládok
Egyesülete
Bodnár Sándorné
elnök

(~'',

4400
Nyíregyháza,
Eperjes u.
10. 8/25.

N y

2019. szeptember 29-én (eső esetén
szeptember 30-án) egy Gulyás Partit szervez
az Egyesület /evőeszközök, szalvéta valamint
poharak és tányérok költsége, higiénés
eszközök díja, alapanyagok költsége, fellépők
díja, molinó költsége, 2 db. mobil wc
költsége/.
2019. március vagy április hónapban Váci
Mihály születésének 95. évfordulója
alkalmából Klebinczki György zongoraművész
és Kiss Ernő előadóművész közreműködésével
egy Váci-estet szervez az Egyesület Mindenütt
otthon címmel /fellépők díja, útiköltség,
bérleti díjak, szerzői jogdíjak, szállás költsége/.
2019. július hónapban egy Városismereti
Tábort szervez az Egyesület. A cél az, hogy a
résztvevők feldolgozzák Váci Mihály életét. A
táborban kézműves foglalkozások és sok játék
várja az érdeklődőket /vezetők díja,
foglalkozások alapanyag költsége, vetélkedők
díjai, étkezési költség, utazási költség,
szervezési és reklámköltség, kommunikációs
költségek, bérleti díjak/. 2019. december 14én egy Városi Sétát szervez az Egyesület
Nyíregyházán, melynek keretében felkeresik
és megkoszorúzzák a Váci emlékhelyeket
/vezető díja, virágok, koszorúk költsége/.

HEGYHÁZf>,.
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0 Ft

215 OOO Ft

100 OOO Ft

110 OOO Ft

245 OOO Ft

150 OOO Ft

Búzaszem
Óvodásokért

39.

Alapítvány

Kiss Jánosné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

Borbányai
Margaréta

40.

Nyugdíjas
Egyesület

Baranyai Imre
elnök

(~'

4405
Nyíregyháza,
Margaretta
u. 50.

N y

2019. április 01-2019. június 14. között 40
Éves Jubileumi Programsorozatot szeretne az
Alapítvány megvalósítani, melynek keretében
egy Kerti Partit és egy Tokaj-Tiszai
Hajókirándulást szervez az Alapítvány valamint
egy Kiadványt is szeretnének készíteni
/kiadvány készítésének költsége, a Kerti
Partihoz szükséges kézműves kellékek díja,
ajándékok költsége, Ugrálóvár és Trambulin
bérlésének díja, vendég fellépők díja, a
Kirándulás esetében autóbuszbérlés díja,
belépőjegyek költsége/.

0 Ft

500 OOO Ft

0 Ft

2019. május 01-jén egy Majálist szervez az
Egyesület Borbányán a Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjainak és a társ egyesületek
közreműködésével. A rendezvény a
generációk együttműködését segíti elő
/főzőversenyhez alapanyagok költsége,
közreműködők és versenyzők díjazásának
költsége/. 2019. június 20-án egy Kirándulást
szervez az Egyesület a tagok számára az alábbi
helyszínekre: Hollóháza, Vizsoly, Szerencs
/belépők díja, tárlatvezetés díja, útiköltség/.
2019. augusztus 20-án az Államalapítás
Ünnepén az Egyesület tagjai a helyi és a
meghívott csoportokkal együtt ünnepelnek,
melynek keretében generációk közötti
vetélkedőn és főzőversenyen vehetnek részt
az érdeklődők /főzőversenyhez alapanyag
költsége, közreműködők és versenyzők
díjazásának költsége/.

90 OOO Ft

250 OOO Ft

100 OOO Ft

HEG'i"HÁZA

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Alap javasolja

41.

42.

Váci Mihály
Társaság
Kulturális
Egyesület
Stick Gyula elnök

Ezüst-Kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete
Takács Sándorné
elnök

(-,

4400
Nyíregyháza,
Városmajor
u. 2.1/34.

Váci Mihály halálának 50. évfordulója
alkalmából Szakmai Programsorozatot szervez
az Egyesület az alábbi tematika szerint: 2019.
április hónapban a Költészet Napján
Versmondó Versenyeket szervez az Egyesület
/oklevelek, serlegek és ajándékok költsége,
reklámköltség, járulékos költségek/.
2019. június és augusztus hónapokban egy lróOlvasó, Kulturális, Sport és Életmód Tábort
szervez az Egyesület /a díjazottak
elismerésének költsége, reklámköltség,
járulékos költségek/. 2019. április hónapban
Váci Mihály születésének évfordulóján az
Egyesület megkoszorúzza a Nyíregyházán és
vonzáskörzetében található emlékhelyeket
/hangosítás és meghívók költsége,
postaköltség, nyomdaköltség, telefonköltség,
koszorúk díja, járulékos költségek/.
A fenti rendezvényekkel kapcsolatban
népszerűsítő és tájékoztató kiadványt
szeretne megjelentetni az Egyesület
/nyomdaköltség, szerkesztési költség/.

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u. 68.

2019. július hónapban egy kétnapos
Kirándulást szervez az Egyesület Egerbe és a
Szalajkavölgybe /szállás és étkezés költsége,
belépők díja, utazási költség/.

Levelezési
címe: 4400
Nyíregyháza,
Gádor Béla
u. 14. 11/5.
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160 OOO Ft

630 OOO Ft

0 Ft

90 OOO Ft

270 OOO Ft

80 OOO Ft

Ifjúsági Alap
javasolja

Nyíregyházi
"Verda Stelo"

43.

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

Eszperantó
Egyesület

Zuberecz Miklós
elnök

Almácska

44.

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

Alapítvány
Szőllősi

Katalin
elnök

A Gyermekekért,
a Fiatalokért és a

45.

Családokért
Közhasznú
Egyesület

Nagy Szabina
Erzsébet elnök

e··.

N

4400
Nyíregyháza,
Május 1. tér
10.fszt. 4.

y

2019. április hónapban egy előadással és
kulturális rendezvénnyel egybekötött
Közgyűlést szeretne megrendezni az Egyesület
/adminisztrációs költség, terembérleti díj,
étkezési költség, előadói díj/.
2019. május hónapban egy könyv
beharangozóval egybekötött Író-Olvasó
Találkozót szervez az Egyesület, ahol Nemere
István író-műfordító legújabb könyvének
kiadása állna a középpontban /terembérlet
díja, étkezési költség, előadói díj/.
2019. május elején az Alapítvány egy
Kirándulást szervez óvodások és kísérőik
számára a Nyíregyházi Állatparkba /utazási
költség, belépők díja, látogatói busz költsége/.
2019. május-június hónapokban egy
elsősegély nyújtó előadássorozatot szervez
hat alkalommal az Egyesület "Tudod, hogy mit
kell tenni amikor gyermek" ... avagy az
elsősegély fontossága a mindennapjainkban
címmel. Az utolsó oktatási nap egy
vetélkedővel zárul. Az előadásokhoz 100 db.
segédletet is készítenek a szervezők /előadók
díja, koordinátor díja, terembérleti díjak,
szórólapok költsége, kiadvány költsége, az
elsősegélynyújtáshoz és az újraélesztéshez
szükséges felszerelések, tárgyak, ambu babák
bérlésének költsége, elsősegély csomagok
díja, könyvelés díja/.
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46.

Vesebetegek
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Kutasi Irén elnök

"Romano Trajo"
Cigány Kulturális
47.

és
Közművelődési

Egyesület
Erdei Virág elnök

48.

Tini Show
Egyesület
Nagy Zoltán elnök

(~-

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u. 68.
Levelezési
címe: 4401
Nyíregyháza,
Gondos út
13/A.

4400
Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 17.
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Várhatóan 2019. május hónapban az Egyesület
az alapításának 30. Évfordulóját szeretné
megünnepelni. A célcsoport a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyében élő
veseelégtelenséggel érintett személyek és
hozzátartozóik, valamint a betegséggel
foglalkozó szakemberek /étkezési költség,
terembérlet és hangosítás díja, fellépők
tiszteletdíja, torta költsége/.
2019. szeptember közepén a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság
által meghirdetésre kerülő "Roma Ki mit tud?"
vetélkedőre toboroz és készíti fel a
gyermekeket az Egyesület, valamint a zsűri
munkájában is részt vesznek az egyesületi
tagok. Az Egyesület segít a szervezésben és a
cigány fiatalok díjazásához szeretnének
hozzájárulni /írószer és ajándéktárgyak
költsége, könyvek díja, társas fejlesztőjátékok
díja/.
2019. június vagy július hónapban egy öt
napos tábort szervez az Egyesület magyar és
kárpátaljai gyermekek számára " Magyar
vidék" Nemzeti Expedíció címmel. A
gyermekek lovaglással, állattartással, házi
sajtkészítéssel, kisüzemekkel,
manufaktúrákkal ismerkednek meg játékos
formában a tábor ideje alatt /étkezési költség,
útiköltség, tombola ajándékok díja, belépők
költsége/.
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49.

Dominó
Egyesület
Selmeczki Mária
elnök
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4400
Nyíregyháza,
Jegenye út

13.
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2019. évben az Egyesület az "Alkoss szabadon"
Kreatív Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
Programsorozaton belül az alábbi
programokat, rendezvényeket szeretné
megvalósítani: 2019. április hónapban a Hella
Nyíregyháza rendezvényen kreatív
foglalkozást szeretne szervezni az Egyesület
/kreatív foglalkozások anyagköltsége,
irodaszer díja, könyvelői díj, kiküldetési díj/.
2019. június elején kreatív foglalkozással és
főzéssel egybekötött Családi Pünkösdölő e.
rendezvényt szeretné megszervezni az
Egyesület /könyvelői díj, kiküldetési díj,
étkezési költség, kreatív foglalkozások
anyagköltsége, evőeszközök és higiénés
eszközök díja/. 2019. november hónapban az
Egyesülettel együttműködési szerződésben
lévő szervezet (Szivárvány Idősek Otthona)
által megrendezésre kerülő Közösségi
Programon megvalósuló kreatív foglalkozások
szervezésében és lebonyolításában történő
részvétel /kreatív foglalkozások
anyagköltsége, könyvelői díj, kiküldetési díj/.
Az összes fenti rendezvényhez szeretne venni
az Egyesület egy rendezvénysátrat és egy
sörpadgarnitúrát.
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Talentum Európai
Fejlődésért

Közhasznú

50.

Alapítvány

Hornyákné
Pásztor Enikő
kuratóriumi elnök

51.

Teréz Anya
Egyesület

Morauszki
Andrásné elnök

Szent Imre
Katolikus Szülők

52.

Egyesülete

Szabóné Oláh
Erika elnök

(r',,

4400
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

4400
Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u.2.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
19.
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2019. július vagy augusztus hónapban "TÁBOR
A SZERMENTES ÉLETÉRT ÉS EGÉSZSÉGEDÉRT"
elnevezésű Tábort szervez a 18. életévüket
betöltött függőségben élő személyek számára.
Az Alapítvány kiemelt hangsúlyt fektet a
relapszus prevencióra /szállás költsége,
művészetterápiás alapanyagok költsége,
étkezési költség, közlekedési költség, irodaszer
költsége, jóga matrac költsége/.
2019. augusztus 17-21. időtartamban egy
Tábort szervez az Egyesület dévai és
nyíregyházi rászoruló gyermekek számára
Nyíregyházán /szállás költsége, csónakázás
díja, belépők díja, étkezési költség/.
2019. augusztus 20-án az Egyesület
nyíregyházi rászoruló családok és a dévai
gyermekek részére egy autóbuszos
Zarándoklatot szervez Budapestre az alábbi
helyszínekre és programokra: Szent Jobb
Körmenet, Parlament látogatás, Ünnepi
Tűzijáték megtekintése /autóbusz költsége,
étkezési költség/.

2019. október 22-23-án az Egyesület
megszervezi a Kárpát-medencei Fiatalok IV.
Találkozóját. A Találkozót egybeköti az
Egyesület a munkácsi testvériskolával (Szent
István Líceum) történő 15 éves
együttműködés megünneplésével, a Rákóczi
Szövetség fennállásának és II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé választásának 315.
Évfordulójára történő megemlékezéssel
/szállás költsége, étkezési költség, belépődíjak
költsége/.
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S3.

S4.

SS.

ROTARY Club
Nyíregyháza
Egyesület
Fekete Tibor
elnök

Eszterlánc
Alapítvány
Tenkéné Melegh
Ildikó
elnök

Jósavárosi
Értelmiségi
Egyesület
Koleszár Anna
elnök
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4400
Nyíregyháza,
Szabolcs út
7/a.

4400
Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

4400
Nyíregyháza,
Korányi F. u.
lS/a.
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2019. évben az Egyesület megrendezi a IV.
Húsvéti Hagyományőrző Kavalkádot
halmozottan hátrányos helyzetű és egészséges
gyermekek számára. A rendezvényen színes
programok várják a résztvevőket: kulturális
műsor, sport- és szabadidős programok,
képesség fejlesztő foglalkozások, vendéglátás
/ajándékok díja, étkezési költség, a
lebonyolításhoz szükséges eszközök, tárgyak
költsége, a dobogón végző 3 csapat tagjainak
díjazása/.
2019. május hónapban egy Családi Napot
szervez az Alapítvány Eszterlánc Nap
elnevezéssel az óvodások és szüleik számára.
Játékos programok, zenei művészek előadása
és kézműves foglalkozások várják a
résztvevőket a rendezvényen /kézműves
foglalkozásokhoz alapanyagok díja, dekoráció
költsége, virágok költsége, vendéglátás
költsége/.
2019. május 18-án a 2S. Éves Jubileumukat
szeretné megünnepelni az Egyesület /étkezési
költség, torta költsége, ajándékok és virág
költsége/. 2019. június 17-21. időtartamban
egy Nyári Napközis Tábort szervez az
Egyesület gyermekek számára /étkezési
költség, belépőjegyek díja, autóbusz költsége,
sporteszközök díja, egy kombinált tűzhely
költsége/.
2019. december hónapban négy alkalommal
Főzést szervez az Egyesület hajléktalanok
számára a Periféria Egyesülettel
együttműködve /főzéshez alapanyag
költsége/.
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56.

57.

Együtt Egymásért
KeletMagyarországon
Egyesület
Stankóczi László
elnök

Fiatal
Fogyatékkal Élők
Otthonáért
Egyesület
Tolnainé Sitku
Erika
elnök
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4400
Nyíregyháza,
Belső krt. 31.

4400
Nyíregyháza,
Gömöri u. 1.
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Várhatóan 2019. augusztus 17-én
vetélkedővel és játékos programokkal,
valamint a tagok választásától függően
strandolással, állatparki sétával egybekötött
Családi Napot szervez az Egyesület az
egyesületi tagok és családtagjaik számára
/étkezési költség, belépőjegyek/bérlet díja/.
2019. április 01-2019. szeptember 30. között
egy "Az Egészség és Környezettudatosság
Három Lépésben" Programsorozatot szervez
fogyatékkal élők és családtagjaik részére az
alábbiak szerint:
1. témakör 2019. április -Egészségünk
védelmében- középpontban a tánc-tornaegészséges táplálkozás áll /étkezési költség,
termékbemutató költsége/.
2. témakör 2019. május: Környezetünk
védelmében - előadás tartása a környezetünk
és a Földünk védelméről, vetélkedő, valamint
kézműves foglalkozás keretében papírból
készítenek a résztvevők ajándéktárgyakat
/előadó díja, ajándékok költsége, vendéglátás
díja, kézműves foglalkozás anyagköltsége/,
3. 2019. június végén vagy július elején egy
Kirándulást szervez az Egyesület "Irány a
természet" témakör keretében a Zemplénbe
/utazási költség, szállás és étkezés díja/.
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Alapítvány a
Bölcsődés

58.

4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.

Gyermekeink
Jövőjéért

Szána Zsuzsanna
elnök

59.

60.

4400
Nyíregyháza,
Dózsa
György út
10.

Fehérbot
Sportegyesület

Csonka Ferenc
elnök

"A tehetségért -a
Zrínyiért"
Alapítvány

Hrotkó Anna
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
29-33.

2019. május végén vagy június elején
Gyermeknap a Hóvirág Bölcsődében c.
rendezvényt szeretné megszervezni az
Alapítvány a bölcsődés gyermekek és szüleik
részére. Játékos programok, ugráló vár,
bábszínház, arcfestés várja az érdeklődőket
/vendéglátás költsége, ugráló vár
kölcsönzésének díja, készségfejlesztő játékok
vásárlásának díja/.
2019. évben "A bátorság a győzelem alapja" c.
Projekt keretében három alkalomból álló
programsorozattal kívánja felhívni a figyelmet
az Egyesület a fogyatékossággal élő fiatalok
szabadidős és versenysportjára, mely projekt
keretén belül a résztvevők kipróbálhatják a
látássérült emberek kedvelt sportját a vakfocit
és a csörgőlabda sportágakat. A szervezők
érzékenyítő programokkal és kerekasztal
beszélgetésekkel színesítik a rendezvényeket.
A programokon sérült és ép fiatalok és
családjaik vesznek részt. Időpontok: 2019.
április 02. Autizmus Világnapja, 2019.
szeptember 18. Rokkantak Világnapja, 2019.
október 15. Fehér Bot Napja
/rendezvényenként étkezési költség, díjak,
tárgynyeremények és emléktárgyak költsége,
szervezési költség/.
2019. május-június hónapban Művészeti
Gálaműsort szervez az Alapítvány. Változatos
produkciókkal készülnek a tanulók, lesz társas
tánc, szavalat, néptánc, színjátszás /jutalmak
díja, vendéglátás költsége, színpad bérlésének
díja/.
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61.

"Ligeti Óvoda
Gyermekeiért"
Alapítvány

Hagymási né
Kovács Melinda
kuratóriumi elnök

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi

62.

Szervek
Nyugdíjas Klubja

Szluk István elnök

(~-

4400
Nyíregyháza,
Liszt Ferenc
u. 32-34.

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.
Levelezési
címe: 4481
Nyíregyháza,
Attila u. 78.
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2019. év május hónapban a tanköteles korú
gyermekek részére szervez egy Kirándulást az
Alapítvány a napkori Erdei Iskolába /utazási
költség, védett természeti értékek
bemutatásának és egyéb programoknak a díja,
étkezési költség/. 2019. június hónapban a
2018/2019. tanév zárásaként a "Ligeti Napok"
elnevezésű kulturális rendezvényt szeretné
megszervezni az Alapítvány /hagyományőrző,
népi játékok bérlésének díja, népi
mesterségek bemutatásának, kipróbálásának
költsége/.
2019. május hónapban az Egyesület szeretne
megemlékezni május 1-jéről és az Anyák
napjáról /étkezési költség, ajándékok díja,
virágok költsége/. 2019. június hónapban egy
Baráti Találkozó keretében fogadja az
Egyesület tagjait a Miskolci Helyőrségi
Nyugdíjas Klub és bemutatják részükre a város
nevezetességeit, valamint a tagok szeretnék
Edelény látnivalóit is megtekinteni /belépők
díja, autóbusz költsége, ajándék díja/.
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63.

Nyíregyházi
Belvárosi
Nyugdíjas
Egyesület
Szokol Tiborné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Vasvári Pál u.
16.

Nyíregyházi
Görög Katolikus

64.

Ifjúsági Egyesület
Polyákné Németh
Ágnes
elnök

(~'·,

4400
Nyíregyháza,
Bethlen
Gábor u. 7.
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2019. június hónapban egy kétnapos Irodalmi
és Történelmi Kirándulást szervez az Egyesület
az alábbi helyszínekre: Nagycenk, Fertőd, Győr
és környéke /belépődíjak, idegenvezetés
költsége, szállás költsége/.
2019. szeptember hónapban az Egyesület egy
Kirándulást szervez a Zempléni Tájvédelmi
Körzet területére /belépődíjak költsége/.
2019. október hónapban egy Vetélkedőt
szervez az Egyesület Nyíregyháza és Térsége
Szellemi Vetélkedő címmel /a vetélkedő
előkészítésének és az anyagok elkészítésének
díja, vendéglátás költsége, jutalmak költsége,
dekorációk díja/.
2019. október 22-23-án az Egyesület a Szent
Imre Katolikus Szülők Egyesületével
együttműködve megszervezi a Kárpátmedencei Fiatalok IV. Találkozóját. Négy
ország határain átívelő Civil Szervezeti
Program megvalósításában vesz részt az
Egyesület /étkezési költség, szállásköltség/.
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4551
Nyíregyháza,
Tornácos u.
76.

2019. 04.01-2019.12.31 között Tartásjavító
Gerinctornát szervez az Egyesület vakok és
gyengénlátók számára /terembérlet költsége,
rehabilitációs szakember díja/. 2019. július 20án egy egész napos Rekreációs Kirándulást
szervez az Egyesület vakok és gyengénlátók
számára a Füzéri Várhoz /minibuszos
szolgáltatás díja, idegenvezető költsége,
belépők díja, étkezési költség/.
2019. október 26-án egy Előadást szervez az
Egyesület az egészséges életmód jegyében
vakok és gyengénlátók számára /terembérlet
díja, dietetikus szakember díja, kreatív séf
tiszteletdíja, alapanyagok költsége,
reprezentációs költség, rekreációs szakember
díja/.
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4431
Nyíregyháza,
Vénusz u. 6.

2019. május hónapban Nyíregyházi Hordozási
Baba EXPO-t szervez az Egyesület /kiállítási
eszközök bérlésének díja, marketing eszközök
gyártásának és terjesztésének díja,
terembérlet díja/. 2019. július hónapban a
Lógjunk Anyuval és Tégy az egészségedért
Családi Nappal egybekötött Jótékonysági
Rendezvényt szeretne szervezni az Egyesület
az egészségmegőrzés jegyében /terembérlet
díja, kiállítók és előadók tiszteletdíja,
marketing eszközök gyártásának és
terjesztésének költsége/. 2019. november
hónapban a Koraszülöttek Világnapja
alkalmából "Tegyünk a legkisebbekért"
Jótékonysági Rendezvényt szervez az
Egyesület /marketing eszközök gyártásának és
terjesztésének költsége, adománygyűjtések
előkészítésének és legyártásának díja,
terembérlet díja, előadók tiszteletdíja/.
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VIT-ACTIVE
Mozgás és

65.

Lendület
Sportegyesület

Tóthné Vitai Klára
elnök

Lógjunk Anyuval
Kulturális és

66.

Szabadidő

Egyesület

Magyar Nóra
elnök
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Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

67.

4432
Nyíregyháza-

Óvodásokért

Nyírszőlős,

Fedorné Hamza
Mariann
elnök

Kollégium u.
50.

2019. április utolsó hetében a Föld Világnapja
alkalmából kiállítást, valamint játékos
vetélkedőket szeretnének szervezni az
Alapítvány tagjai /virágok díja, kerti asztal és
pad díja, versenyzők díjazása, kiállításhoz
kellékek költsége/.
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HEGYHÁZA

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Alap javasolja

2.sz. melléklet a ....... ./2019. (11.28.) számú határozathoz a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Kulturális Alapra benyújtott kérelmekről
r

S.sz.

Pályázó neve,
képviselője

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2018.évben
támogatásként
kapott összeg

Kért
támogatás

Javasolt
támogatás

Elnyert
támogatás

(Ft)

(Ft)

(Ft)

80 OOO Ft

345 OOO Ft

70 OOO Ft

0 Ft.

370 OOO Ft

70 OOO Ft

(Ft)

1.

2.

"Gulyás Pál utcai Gulyás Parti" 6. alkalommal
Sóstóhegyen. A rendezvény lehetőséget
biztosítana a helyi lakosok találkozására,
Szent István
egymás megismerésére, közös szórakozására.
Nemesi Rend Első
A siker mutatója, hogy első alkalommal 80-100
4481
Alapítványa
Nyíregyháza fő vett részt, 2018. évben már 300 fő.
Templom utca Támogatást kérnek: az élelmiszer
Móré Mihály
49.
alapanyagokhoz, ásványvíz és üdítő italokhoz,
kuratórium
eldobható evőeszközök, és a rendezvényhez
elnöke
kapcsolódó zenés műsort szolgáltató
tiszteletdíjára, higiénia feltételeinek
biztosításához.
Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléje
Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ
színháztermében 2019. áprilisában. Több
művészeti, pl. ének és tánccsoport lép fel.
SzabolcsTámogatást kérnek: terembérletre,
Szatmár-Bereg
hangosításra, vendéglátásra, díjakra. Összesen
Megyei Emberek
145.000 Ft. Régiós Szavalati Verseny
4400
Gazdasági,
Nyíregyházán. 2019. júniusában,
Nyíregyháza
Kulturális
Nyíregyházán a Városmajor u. 2. sz alatt.
Czuczor
Támogatást kérnek: terembérletre,
Felemelkedéséért
Gergely u. 16.
Egyesület
hangosításra, vendéglátásra, díjakra.
Összesen: 140.000 Ft. KI MIT TUD verseny
Pál Zoltán elnök
szervezése, lebonyolítása különböző
művészeti csoportok, egyéni előadók részére
2019. őszén. Támogatást kérnek:
terembérletre, hangosításra, vendéglátásra,
díjakra. Összesen: 145.000 Ft.

(~~,
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Megjegyzés

Nyíri Honvéd
Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Színház út 2.

3.
Tóth Sándor
elnök

4.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Gasztronómiai
Egyesület

"Az egészséges táplálkozás
mindennapjainkban" 2019. év tavaszán
NYHMJV rendezvényein. Helló Nyíregyháza Városnap rendezvényein egészséges étel- és
4405
Nyíregyháza alkoholmentes italkóstoló, tájékoztató
Míves utca 19. biztosítása 700-800 fő részére.
Támogatást kérnek: élelmiszeralapanyagokra,
segédanyagokra.

Tóthné Medved
Zsuzsanna
elnök

5.

15 éves a 4 far Dance, ezen alkalomból 2019.
novemberében egy műsort terveznek a Móricz
Zsigmond Színházban.
Támogatást kérnek: technikai feltételekre
4400
(színpad, hang, fény): 400.000 Ft.;
Nyíregyháza
Sólyom utca 7. vendégművészekre: 200.000 Ft.; arculati
anyagokra, prospektusokra, névjegyekre,
1/5
autogram kártyákra: 100.000 Ft.; új
koreográfia zenei munkálataira (stúdió munka,
zenekar): 200.000 Ft.

4 for Dance Tánc,
Sport és
Kulturális
Egyesület
Bárány Kristóf
elnök

('',

Thuróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola
épületében emléktábla állítása Hudák Julia
nyíregyházi művésznek. Hudák Julia az egykori
evangélikus iskola tanulója 1892-ben született
Nyíregyházán. Budapesten szerzett okleveles
színész, zongoratanár és balettáncos
képesítést. Olaszországban képezte magát
tovább. Európa és világhírű balettművész lett,
majd Amerikában telepedett le, öregbítve
országunk hírnevét. Az emléktábla avatást és
későbbi ápolását az Evangélikus Iskolával
közösen tervezik.
Támogatást kérnek: emléktábla készítésre
80.000 Ft, irodaszerre 20.000 Ft.

N
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80 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

670 OOO Ft

500 OOO Ft

400 OOO Ft

0 Ft

900 OOO Ft

250 OOO Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati program
nem felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő céloknak.

6.

Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
óvodásokért
Hegedűs

Józsefné
elnök

Gyermekmosoly
Alapítvány

7.

Rácz Anikó
kuratórium
elnöke

SzabolcsSzatmár-Bereg

8.

Megyei Néptánc
Egyesület

Demarcsek
György
elnök

('',

"Szüreti hét" A Keleti Óvoda Százszorszép
Tagintézménye az előző évekhez hasonlóan
igényesen szeretné megvalósítani a már
hagyománnyá vált Szüreti program hetet.
Célja: a gyerekek és a szülők figyelmének
felhívása tájegységünk hagyományápolására,
az egészséges életmódra-táplálkozásra.
4405
Támogatást
kérnek: Szüret a Nagykállói
Nyíregyháza,
Kállói út 109/a almáskertben. 60.000 Ft. utazás költsége.
Gyümölcsök, zöldségek, magvak feldolgozási
lehetőségei. Eszközök, edények vásárlása: 71
820 Ft. Néphagyományokkal való ismerkedés a
Múzeumfaluban: 60.000 Ft. utazás költsége.
Szüreti sportvetélkedő. Díjazásra: 5.000 Ft.
Alma napi jótékonysági vásár: 20.000 Ft.
"A magyar népmese hete" programsorozat
2019. év szeptemberében. A
rendezvénysorozat részeként a szülők és a
gyerekek is mondanak mesét, a gyermekek
4400
számára mesemondó és rajzversenyt
Nyíregyháza,
rendeznek a legjobb mesemondókat díjazzák.
Stadion út
Támogatást kérnek: hirdető plakátokra,
32/a
oklevelekre, kifestőre és színes ceruzára,
jutalomkönyvre, dekorációra, kézműves
eszközökre, reprezentációs költségekre a
versenyzőknek és kísérőiknek.
9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál
támogatása 2019. augusztus 15-21. A fesztivál
helyszínei: Kossuth tér, Szabadtéri Színpad,
VMKK, Múzeumfalu, Inczédy György
4400
Nyíregyháza, Kollégium.
Bethlen Gábor Támogatást kérnek: előkészítő munkák,
engedélyek: 200.000 Ft. előadóku. 30.
közreműködők díjazása: 600.000 Ft. internetes
reklám, propaganda költségek: 100.000 Ft.
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295 OOO Ft

216 820 Ft

0 Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

130 OOO Ft

0 Ft

900 OOO Ft

850 OOO Ft

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Alap javasolja
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"Nyíregyháza-Fiatal-Család-Jövőkép"

Jövő-Kép

Alapítvány

9.

10.

Szoboszlai Gyula
Kuratórium
elnöke

Észak-Kelet
Magyarországi
Cukrász
Ipartestület
Görömbei
Sándorné
elnök

(~'

4400
Nyíregyháza,
Dózsa György
utca 4-6. 5/3.

NYMJV
tavaszi nagyrendezvényein való megjelenés.
"Érezd jól magad Nyíregyházán! Játszunk,
beszélgessünk nyíregyházi fiatalokkal, fiatal
felnőttekkel, fiatal családokkal. OKOSTÁNYÉR
népszerűsítése. Kiscsoportos játékok, az
egészséges életmód és a környezettudatosság
jegyében.
Támogatást kérnek: sátor, asztalok, székek
bérlése: 50.000 Ft.
szórólapok, ajándéktárgyak: 50.000 Ft.
gyümölcsök, alapanyagok, egészségtudatos
ételek: 230.000 Ft.

Három kiemelt városi rendezvényen (Helló
Nyíregyháza, Városnap, Tirpák Fesztivál)
sütemények biztosítása az érdeklődő közönség
számára, hagyományápolás, tradicionális
receptek alapján készített finomságok
kínálása. Támogatást kérnek: alapanyagok,
tálaló és csomagolóanyagok beszerzéséhez.
4400
Helló Nyíregyháza rendezvény kapcsán:
Nyíregyháza, 150.000 Ft. Városnap rendezvény kapcsán:
Korányi F. utca 150.000 Ft.
23/a
Tirpák Nap rendezvény kapcsán: 200.000 Ft.
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0 Ft

330 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

300 OOO Ft

11.

Váci Mihály
Társaság
Kulturális
Egyesület
Stick Gyula elnök

12.

Gyerekek,
Családok, Anyák
Kreatívan
Közhasznú
Egyesület,
Gyerecsak
Egyesület

Könyvkiadás, naptár kiadás, emblematikus
évfordulóhoz kötődően különböző
rendezvények, Budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeumban Váci Mihály író-költői hagyatékok
további kutatása és a 95. születési
4400
évfordulóhoz, valamint halálának 50.
Nyíregyháza,
évfordulójához kötődő emblematikus
Városmajor u.
rendezvények.
2.1/34.
Támogatást kérnek:
kutatási munkálatok: 420.000 Ft.
könyvkiadás: 450.000 Ft.
élelmezés, szállás, utazási költség: 200.000 Ft.
járulékos költségek: 80.000 Ft.

4400
Nyíregyháza,
Geduly H. u.
15/B.

Valcsák Viktória
elnök

(~'
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Hurci Fesztivál című rendezvényüket 2019.
október 12. napján kívánja megrendezni. A
rendezvény vidám, fesztivál hangulatban
szeretné felhívni a résztvevők figyelmét arra,
hogy gyermekünkhöz kötődni jó, és hogy
mindenki hozzájárulhat a maga módján ahhoz,
hogy az ide látogatók Nyíregyházát
családbarát városként ismerjék meg. Helyszín:
Nyíregyháza sétáló utcái. Programok:
babahordozási tanácsadás, szakmai
segítségnyújtás, az anyaság vonzó
bemutatása, hordozó eszközök börzéje.
Támogatást kérnek: Előadók, szakemberek
díjaira; Játékvár kölcsönzésére;
Hangtechnikára; Fotózás díjára; Könyvelő
díjazására.

HEGYHÁZf\
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160 OOO Ft

0 Ft

1150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

Ifjúsági Alap
javasolja

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati program
nem felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő céloknak.

13.

Nyírségi
Ízkirályok
Egyesület
Szoboszlai Gyula
elnök

14.

Alvégesi
Nyugdíjas
Egyesület
Kósa Lászlóné
elnök

15.

Burattino
Bábszínház
Egyesület
Kerekes János
elnök

(~~--

4481
Nyíregyháza,
Fejedelem u.
16.

Városi nagyrendezvényeken való részvétel! A
védjeggyé vált "Ízkirályok lapcsánka" osztása
és/ vagy egyéb a helyi hagyományokat
bemutató ételek készítése, kóstoltatása.
Hello Nyíregyháza - 1000 lapcsánka
Városnap 1000 lapcsánka és tirpák
egytálételek
Tirpák Nap 1000 lapcsánka és tirpák
egytálételek
Támogatást kérnek: alapanyagok, járulékos
költségek, gázpalack, kiosztáshoz szükséges
eszközök, szalvéta, tálca, szedő csipeszek:
600.000 Ft.

700 OOO Ft

600 OOO Ft

450 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

Részvétel a Tavaszi Kulturális Fesztiválon. Az
Alvégesi Nyugdíjas Egyesület "Jázmin
Tánccsoportja" 2018. nyarán alakult, a
táncokhoz forma ruhájuk még nincs.
Támogatást kérnek: ruhaanyagra, varratásra,
kész blúzok vásárlására. 6 db táncruha és 6 db
blúz vásárlására: 65.400 Ft.

80 OOO Ft

65 400 Ft

50 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

300 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 64.
V/40
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Békés Pál: Spárga -tengeralattjáró zenés
bábelőadás bemutatója 2019. április. Az
interaktív zenés bábjáték célközönsége:
óvodások, kisiskolások a játék résztvevői is
egyben. Hangsúlyt kap a zene az előadás
során. Rendező: Tóth Károly. Zene: Kazár Pál.
Báb-látvány: Sebők Réka
Támogatást kérnek: báb-látványtervezéskivitelezés: 300.00 Ft. Zene-hangfelvétel:
50.000 Ft. Plakát, szórólap, nyomdai
munkálatok: 150.000 Ft.

REG'r"H/i.Z.t\
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16.

Generációk
Mandabokori
Szociális és
Kulturális
Egyesülete

4400
Nyíregyháza,
Kalászos utca
2. sz

Vassné Harman
Gyöngyi
elnök

4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér
9.

17.
Kovács Istvánné
elnök

Tini Show
Egyesület
Nagy Zoltán elnök

(~''

370 OOO Ft

570 OOO Ft

300 OOO Ft

90 OOO Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

240 OOO Ft

260 OOO Ft

0 Ft

Ft.
Gyermeknap Felsősimán című rendezvény
megtartása 2019. június 1. Támogatást
kérnek: LULU bohóc, ugrálóvár,
kézművesfoglalkozás kiadásaira: 270.000 Ft.

Nyíregyházi ILCO
Egyesület

18.

Tirpák Fesztiválon való részvétel 2019.
szeptemberében.
Támogatást kérnek: kb. 1000 adag rétes és
béles hozzávalói, stand dekorációjához:
110.000 Ft.
Idősek napja rendezvények megtartása 2019.
okt. 1 és okt. 31 között. Kulturális előadás a
település részen élő időseknek.
Támogatást kérnek: fellépő művészek
díjazására, vendéglátásra, ajándékra: 190.000

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 17.

N y

"30 éves a Nyíregyházi ILCO Egyesület" 2019.
szeptember 28-án jubileumi ünnepség
megtartásához kérnek támogatást.
Támogatást kérnek: terembérleti díjra (VMKK):
100.000 Ft. énekkari fellépő ruha: 300.000 Ft.
jubileumi kiadvány: 100.000 Ft.
Gyermek-és Ifjúsági képzőművészeti verseny
és Találkozó Szabolcsi és Kárpátaljai gyerekek
5 korosztályos (ált. iskola és gimnázium)
képzőművészeti versenye. A pályamunkákat 3
tagú zsűri bírálja, korosztályonként a legjobb 3
helyezett díjazása és kategóriánkként 1
különdíj. Támogatást kérnek: bérleti díjra,
kiállításhoz kapcsolódó anyagköltségre,
plakátok-oklevelek, zsűri díjazására, nyertes
pályamunkák díjazására, különdíjazására.

HEGI/HÁZ/\

Civil Alap
javasolja

4400
Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B

"Színkavalkád" címmel 10 alkalmas
életkortól függetlenül művészet
iránt érdeklődők részére. 2019. szeptember és
november közötti időszakban kerül
megvalósításra kis csoportos művészeti
foglalkozások keretében. S éve indult a
kezdeményezés, az érdeklődés töretlen.
Támogatást kérnek: alapanyagokra 250.000 Ft.
Bérleti díjra (VMKK) 100.000 Ft.

180 OOO Ft

350 OOO Ft

180 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári
út. 41.

"Esély" Kulturális programsorozat 2019.
Ill. Fogyatékkal Élők Művészeti Csoportjainak
Találkozója és Társszervezeteinek Közös
Kreatív Kiállítása. Támogatást kérnek:
anyagszükséglet 15.000 Ft. Díjazás,
vendéglátás 100.000 Ft.
Színházlátogatás (Móricz Zsigmond Színház
Nyh.)
Támogatást kérnek: szervezés, telefonálás:
S.OOO Ft. Jegyek ára: 45.000 Ft.

35 OOO Ft

165 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

500 OOO Ft

0 Ft

festőkurzus

Átutazók
Művészeti

19.

Egyesület

Mihálka György
elnök

20.

Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete

Balogh Zoltánné
elnök

Lógjunk Anyuval
Kulturális és
Szabadidő

21.

Egyesület

Magyar Nóra
elnök

(~·,

Nyíregyházi Hordozási Baba EXPO
megrendezése 2019. májusában. Lógjunk
Anyuval és Tégy az egészségedért - Családi
nappal egybekötött jótékonysági rendezvény
az egészségmegőrzés jegyében 2019. július
4431
Koraszülöttek Világnapja 2019 - "Tegyünk a
Nyíregyháza
Vénusz utca 6. legkisebbekért" jótékonysági rendezvény
2019. november.

N y
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Ifjúsági Alap
javasolja

Civil Alap
javasolja

22.

TEMI Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Alapítványa

Fogyatékkal élők XVII. Művészeti fesztiválja és
kiállítása megrendezése 2019. május 01-től
2019. május 31-ig. Kb. 150 fő résztvevő.
4400
Nyíregyháza, Támogatást kérnek: résztvevők ellátása
Rákóczi út 18- 150.000 Ft. Emléktárgyak, ajándékok: 80.000
Ft.
20.

115 OOO Ft

230 OOO Ft

100 OOO Ft

Kasaróczki Ágnes
elnök
Mindösszesen:

(~·,,

9 452 220 Ft
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3 750 OOO Ft

3.sz. melléklet a „„„„/2019. (11.28.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alapra benyújtott kérelmekről

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 27.

Virágosítás, parkosítás.

150 OOO

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14.

Falu szépségeinek felfedezése,
eszközbeszerzés.

0 Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4481 Nyíregyháza,
Gulyás Pál u. 1.

2019-ban Sóstón virágosítás, a
Hattyú, Állomás és a Mackó
utcában, a korábbi évekhez
hasonlóan.

150 OOO Ft

264 750 Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

4400 Nyíregyháza,
Vécsey Köz 2.

Interaktív öko délután,
vendéglátás.

0 Ft

375 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

5.

Agrárifjúságért
Alapítvány
Gajdos István Péter

4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.

Magyar Holland Nap
megtartása előadásokkal a
környezettudatosság
jegyében.

150 OOO Ft

200 OOO Ft

110 OOO Ft

6.

Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Hegedüs Józsefné

4405 Nyíregyháza,
Kállóiu. 109/a

125 OOO Ft

156 600 Ft

150 OOO Ft

S.sz.

1.

2.

3.

4.

Pályázó neve
képviselője

Gyermekeink
Harmonikus
Fejlődésért alapítvány
Soltész Miklósné
"Óvodától Iskoláig"
Alapítvány
Sitkuné Hunyadi
Ildikó
Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Lendvai Zoltán
Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány
Szilvásiné Bojda
Márta

(~,,

N y

P,E.GYHÁZA

Erdei óvoda programok
népszerűsítése.

Kért támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

Orosi Gyermekekért

7.

8.

Alapítvány
Kun Endréné
Nyitnikék Alapítvány
Kovács Ágnes
Tettrekész Alapítvány

9.

a Gyermekekért
Csombók Mária

4551 Nyíregyháza,
Deák F. u. 2.

4481 Sóstóhegy,
Jázmin u.10.
4405 Nyíregyháza,
Alma u. 70.

Óvodakert, magas ágyások
kialakítása, Napkori Erdei
Iskola meglátogatása.
Virágosítás, interaktív
szervezése,
állatparki látogatás.

gyerekműsor

Tanulói arborétum
létrehozása.

('

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

140 OOO Ft

140 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

Kőkosaras növényágyások

10.

Tégy a Gyermekekért
Alapítvány
Luca Sándor Józsefné

4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.

11.

Orosért Közéleti
Egyesület
Szécsi Józsefné

4551 Nyíregyháza,
Meggyes u. 76/a

Település szépítése,
virágosítás, állapotjavítás.

145 OOO Ft

150 OOO Ft

125 OOO Ft

12.

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány
Kiss Jánosné

4400 Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

Parkosítás. Kirándulás.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Kert köz 8.

Pillangókert készítése,
mezítlábas érzékelő ösvény
textúrájának cseréje.

150 OOO Ft

165 OOO Ft

150 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

Környezetvédelmi nap,
egészségnap szervezése.

125 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

Játékkal a Kert közi

13.

óvodásokért
Alapítvány
Bárány Istvánné

kialakítása, hulladék
elszállítása.

A Kereszt Utcai óvoda

14.

Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány
Pankotainé dr.
Pristyák Anita

e>
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Csillagszem
Alapítvány a
15.

Nyírszőlősi

óvodásokért
Fedorné Hamza
Mariann

,

4432 NyíregyházaNyírszőlős,

Kollégium u. 50.

Állatkerti kirándulás
szervezése.

Mindösszesen:

(~-,

N y
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150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

2 651350 Ft

1 875 OOO Ft

4.sz. melléklet a „„„„/2019. (11.28.) számú határozathoz a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Közbiztonsági Alapra benyújtott kérelmekről

-

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

1.

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete,
Balogh Zoltánné

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

szervezési, lebonyolítási költségek,
ajándékok, vendéglátás

0

190 OOO Ft

0

2.

Rozsréti Polgárőr
Egyesület,
Nagy István

4400, Nyíregyháza,
Fenyő u. 1.

200 OOO Ft

420 OOO Ft

200 OOO Ft

3.

Nyíregyháza
Városközpont
Polgárőr Egyesület,
Szokol Tibor

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 28.

150 OOO Ft

265 OOO Ft

150 OOO Ft

200 OOO Ft

600 OOO Ft

200 OOO Ft

150 OOO Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

S.sz.

Pályázó neve
képviselője

Nyíregyháza
Kertvárosi
4.

Polgárőrség

Egyesület, Kovács
Aladár
Közlekedési
5.

Polgárőrség

Nyíregyháza,
Kukucska András

(---

N y

4400 Nyíregyháza,
Prága u.7.

4405, Nyíregyháza,
Kéményseprő u.
12/a

f\

üzemanyag, gépkocsi költsége,
költségei, könyvelési díj,

polgárőrnap

polgárőrruházat

gépjármű

vásárlása 200.e.-Ft

javítási, üzemanyag költség,
könyvelési költség

üzemanyag, gépjármű fenntartás,
rendszám felismerő üzemeltetése,
telefon és internet költsége

E G Y H A Z A

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

Ifjúsági Alap
javasolja

6.

NyíregyházaHuszártelep Polgárőr
Egyesület,
Csorba Miklósné

4400 Nyíregyháza,
Dália u.9.

működési költség, egyenruha
beszerzése, továbbképzés díja

0 Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

7.

Nyíregyháza Borbánya Polgárőr
Egyesület,
Kalenyák János

4405 Nyíregyháza,
Margaretta u.50

működési költségek, felszerelés
beszerzése, polgárőrök oktatása

200 OOO Ft

400 OOO Ft

200 OOO Ft

8.

Orosi Polgárőr,
Tűzoltó és
Környezetvédelmi
Egyesület,
Broda István

4551, Nyíregyháza,
Deák Ferenc u. 3.

üzemanyag és gépjármű, üzemben
tartási, javítás költségei, formaruha
beszerzése, irodatechnikai eszközök

237 500 Ft

750 OOO Ft

250 OOO Ft

9.

Nyíregyházi Délialközpont Polgárőr
Egyesület, Kozma
László Sándor

4400, Nyíregyháza, formaruha beszerzés, irodaszer, telefon
Debreceni út 87.
költség, könyvelési díj, kerékpár javítás

100.000 Ft

247 OOO Ft

100 OOO Ft

10.

Jósavárosi Polgárőr
Egyesület,
Butola Sándor

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 25.

237.500 Ft

600 OOO Ft

250 OOO Ft

11.

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület,
Szikora Zoltán Máté

4400,
Nyíregyháza,
Fazekas János tér
24.

200 OOO Ft

976 951 Ft

200 OOO Ft

e··.
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Csapatépítő

tevékenység, fiatal
polgárőrök továbbképzése, szabadidős,
kulturális foglalkozások, fenntartási
költségek,

működési

HEGYH!\Zf\

költség, polgárőr felszerelés,
eszköz beszerzés, családi nap
lebonyolítása

12.

13.

Nyíregyházi Légi
Felderítő Polgári
Egyesület,
Kovács Dániel

Nyíregyháza Bűnügyi
Polgárőr Egyesület,
Cidor Mihály

Nyíregyháza Manda

14.

Polgárőrség,

Hibján Zoltán János

15.

Sóstói Polgárőr
Egyesület, Kósa
Sándor

,,

4551 Nyíregyháza,
Pető u. 7.

Üzemeltetési (üzemanyag) költség,
informatikai eszközök beszerzése

100 OOO Ft

300 OOO Ft

100 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

technikai eszközök beszerzése,
működési költségek (bank, irodaszer,
posta), üzemanyag költség, formaruha
beszerzése

100 OOO Ft

500 OOO Ft

100 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 1.

kiküldetés és működési költségre

150 OOO Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft

4431 Nyíregyháza,
Szivárvány köz 6.

üzemanyag költség, telefon, internet
költség, szolgálati járművek
karbantartási, üzemeltetési költségei,
számítástechnikai eszközök beszerzése

237 500 Ft

800.000 Ft

250 OOO Ft

0 Ft

225 OOO Ft

0

Civil Alap
javasolja

0 Ft

200 OOO Ft

0

Kulturális Alap
javasolja

7.473.951 Ft

2.500.000 Ft

Idősekért és

16.

Fogyatékosokért
Jószolgálati
Alapítvány,
Szilvásiné Bojda
Márta

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

Előadásokon

vendéglátás költsége és
előadói díj

Sz-Sz-B Megyei

17.

Emberek Gazdasági,
Kulturális
Felemelkedéséért
Egyesület, Pál Zoltán

4400 Nyíregyháza,
Czuczor Gergely u.
16.

Előadásokon

Mindösszesen:

é'',

terembérlet és előadói díj,
szórólapok, eszközök költsége

2.262.500.-Ft.

N y
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S.sz. melléklet a „„„„„/2019. {11.28.) számú határozata a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2019. évi Ifjúsági Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.

Pályázó neve,
képviselője

Kérelem tárgya

Pályázó címe

2018.évben
támogatásként
kapott összeg

(Ft)

Javasolt
támogatás
{Ft)

150 OOO Ft

220 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

50 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

80 OOO Ft

130 OOO Ft

50 OOO Ft

{Ft)

1.

Zöld Kerék Alapítvány
Kazai Béla kuratóriumi
elnök
SZOC/8984/2018

4400
Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

2.

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
Dombóvári Gábor
elnök
SZOC/8883/2018

4400
Nyíregyháza,
Szent István u.20.

3.

Kutyafája Közhasznú
Egyesület
Barzó László Pál elnök
SZOC/8961/2018

4246 Nyíregyháza
Mester u.19.

4.

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Balogh Zoltánné elnök
SZOC/8942/2018

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári út
41.

(--·,,
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Bringa sulit Nyíregyházának program
(1. városi nagyrendezvényekre, 2.
oktatási anyag készítése, 3.
kitelepülés a Ridens iskolába);
Szervezési és kommunikációs
költségek, szállítási és karbantartási
költségek, új pályaelemek beszerzése.
Önrész:110.000 Ft
Diák Polgármesteri Iroda programja:
1. zenei fellépők tiszteletdíjai; 2.
anyag költségek (eszközök, anyagok,
élelmiszer, Városi Ifjúsági bál,
nyárindító minifesztivál, kvíz night,
cosplay fesztivál, mikulás party)
Gyermeknap a nyíregyházi
bokortanyákon. Ugrálóvár, játszóház,
egyéb szolgáltatások és a gyermekek
ellátásának biztosítása a
rendezvényen.
"Hat próba" program (kb. 100 fő): 1114 éves diákok részére vetélkedő
tervezése. Témák: egészség,
ügyességi, irodalmi, kreativitás,
kultúra, kreatív foglalkozás.
(szervezési költségek, irodaszer,
alapanyagok, jutalmak, hidegcsomag)

HECYHÁZJ\

Kért
támogatás

Elnyert
támogatás

{Ft)

Megjegyzés

5.

Magyar Romák
Társulási Egyesülete
Csonka Ferenc elnök
SZOC/8975/2018

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u. 10.
2/12.

6.

Nyíregyházi Extrém
BMX Egyesület
Ujváry Zoltán elnök
SZOC/8944/2018

4400
Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

7.

Human-Net SzabolcsSzatmár-Bereg
megyei Humán
Erőforrás Fejlesztési
Alapítvány
Nyírcsák János
kuratóriumi elnök
SZOC/8943/2018

4400
Nyíregyháza,
Semmelweis
u.24.

8.

Tabula pláza
Alapítvány Fekete Éva
elnök
SZOC/8973/2018

4400
Nyíregyháza,
Csillag köz 4.

9.

Bem József Diáksport
Egyesület
Dr. Baloghné Mester
Éva elnök
SZOC/8960/2018

4400
Nyíregyháza,
Epreskert u. 10.

e·,
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"Játék és tanulás a mindennapokban"
9 hónapos roma fiataloknak tervezett
integrációs program. 18 alkalommal
csoporttalálkozó szervezése. (Étkezési
költségek, irodaszer, kézműves
anyagok, kellékek.)
II. Nyíregyházi BMX Contest, Amatőr
és Profi Roller és BMX pénzdíjas
verseny. 2019 április 27 (esőnap 28.)
Érmek, serlegek, reklám, mentő,
hangosítás biztosítása.
Élménynap szervezése a Keleti
lakótelep, az örökösföldi gyerekek és
az alapítvánnyal kapcsolatban lévő
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
diákoknak. (tájékozódási labirintus
verseny, ellátás, agyag és
eszközköltség, animátori díj).
Karrier Café programsorozat rendhagyó órák a karriertervezésről
és önkéntességről. (installáció
anyagköltsége, bluethoothos
hangszóró, kiadvány, technikai
szolgáltatás, kommunikációs
költségek, előadók tiszteletdíja)
önrész: 325.000 Ft
1. Mikulás napi sporthét szervezése.
(sport versenyek, diák, szülő, tanár,
nyugdíjas); 2. Adventi ráhangolódás
(filmvetítés, élménybeszámolók
hallgatása, adventi naptár készítése,
keresztrejtvények). 3. Generációk
karácsonya (mesedélután,
gyűjtőmunka, kézműves foglalkozás,
tűzharc bajnokság).

HEGYHÁZf\

0 Ft

243 OOO Ft

0 Ft

115 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

70 OOO Ft

250 OOO Ft

70 OOO Ft

0 Ft

223 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft

10.

Joób Olivér Gondozó
és Rehabilitációs
Otthon Fejlesztéséért
Alapítvány
Csengeri Tamás
SZOC/897 4/2018

4400
Nyíregyháza,
Benkőbokor 23.

11.

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
Stick Gyula elnök
SZOC/8945/2018

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.
1/34.

Gyermektábor a nyári szünetben.
Közösségfejlesztés, környezeti kultúra
fejlesztése, kertvárosi és idős tanyasi
emberek bevonása, tirpák
hagyományok megismertetése a
gyerekek számára. (Közösségi játékok
készítése, kézműves alapanyagok,
étkezés a napközis táborban.)
Író-olvasó, kulturális, sport- és
életmódtábor alsó tagozatos ált. isk.
tanulók, valamint középiskolások
részére. (Szállás költség, élelem,
programok költsége.)

Mindösszesen:

,~
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0 Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

80 OOO Ft

2 566 OOO Ft

1 250 OOO Ft

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám:VFEJL/98-2/2019.
Ügyintéző: Zákány Zoltán/Pankotainé
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (Ill. 21.) önkormányzati rendelet
módosítására

/fxj
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester

~

városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása

....

!-:':~.~~
Dr. Szemán Sándor
címzetes

főjegyző

fD,a:.......
1
é'c "'- ~(~
„ .... „ .........• „.

„ .•

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

()'_)NY

REGYHÁZ/\
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Tisztelt Közgyűlés!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) módosításának kezdeményezője egyrészt a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Köznevelési Osztálya, másrészt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató.
A módosítások egyike sem érinti magát a közszolgáltatást és nincs hatással a közszolgáltatást
igénybevevők

jogaira és kötelezettségeire sem.

A tervezet a közszolgáltató és alvállalkozója személyében bekövetkezett változást, illetőleg a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításait vezeti át a pontos
utalás és a szakszerűség érdekében. Emellett kiegészíti a 60 literes gyűjtőedényt használók kérelme
esetén az önkormányzat eljárásrendjét, megnevezve az önkormányzati igazolás kiadására jogosult
személyt az eljárásrend alapjainak változtatása nélkül.
A rendelet-tervezet az Ör. 2. § (1) bekezdéséből törli a közszolgáltató tulajdonosi szerkezetét
megjelenítő

korábbi szövegrészt, egyben mellőzi a közszolgáltató új tulajdonosi szerkezetének

rögzítését, mert ennek jelen rendeletalkotási tárgykörben nincs jelentősége.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató és a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozó egyesülését követően, a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadásával megszűnt az alvállalkozói feladatellátás, ezért hatályon
kívül kell helyezni az Ör. 2. § (3) bekezdését, amely a közszolgáltató alvállalkozóra vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazta.
Az Ör. 2. § (2) bekezdése a közszolgáltató Ht. 42. § (1) szerinti felsorolásnak megfelelő tevékenységére
utal, de magát a törvényi szöveget nem ismétli. A Ht. 42. § (1) bekezdése módosult és az Ör-ben
kivételként megjelölt d) pontot a hatályos Ht. már e) pontként rögzíti. Ezért vált szükségessé ezen utaló
szabály pontosítására, kizárólag a betűjelzést módosítva.
Az Ör. 31. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a 32. § (4) bekezdés b) pontjában felsorolt
adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. 38. § (3) bekezdésére hivatkozva sorolja fel az ingatlanhasználók
részéről

átadni köteles, valamint az önkormányzati adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok

körét. Az ör. 32. § (4) bekezdés b) pontja zárójelben tartalmazta ezen adatok tételes felsorolását, mely
adatok a Ht. 2018. január 1. napjától hatályos módosításával kiegészültek (születési hely és

idő,

anyja

születési családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási és értesíté~i hely címe), így a zárójeles felsorolás és
a Ht. 38. § (3) bekezdés hatályos tartalma nem volt összhangban. A Ht. 38. § (3) bekezdése egyértelmű
meghatározást ad, ezért a zárójeles, tételes felsorolást a tervezet mellőzi. Ugyanakkor az Ör. 31. § (2)
bekezdését ki kell egészíteni a Ht. 38. § (3) bekezdésének megfelelő szövegezésre.

( ··.·. ,,· ./l
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Az Ör. 8. § (4) bekezdése szerint a 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat
által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal
kérelmező

szociális feladatokat ellátó osztálya adja ki, a
Portál Alapú

Lekérdező

írásbeli nyilatkozata, valamint az Integrált

Rendszer adatai alapján. A Mötv. rendelkezéseit alapul véve szükséges a

hatásköri rendelkezésre vonatkozó szabályozás pontosítása, a hatósági bizonyítvány kiadására
biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza át.
A rendelet-tervezet szövegezése a magasabb

rendű

jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével

került megfogalmazásra, ennek részletezése a tervezet indokolásában található.
Az

előterjesztés

a módosító

rendelet-tervezet mellett tartalmaz

módosításokkal

egységes

szerkezetbe foglalt tervezetet is.
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet

elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. február 20.

!Ítj

Dr.

ifo'~ác~-Ferenc

polgármester
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1. melléklet a VFEJL/98-2 /2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja
A rendeletmódosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás önkormányzati rendeletben
meghatározott szabályait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
módosított rendelkezéseivel összhangba hozza, a közszolgáltatás rendjét meghatározó, magasabb
rendű

jogszabályokban nem szabályozott, de azokkal nem ellentétes végrehajtási rendelkezéseket

megalkossa.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet megalkotását

megelőző időszakhoz

képest a rendeletnek újonnan

keletkező

társadalmi-,

gazdasági-, költségvetési hatása nincs. A módosítások egyike sem érinti magát a közszolgáltatást, és
nincs hatással a közszolgáltatást

igénybevevők

jogaira és kötelezettségeire sem. A tervezet a

közszolgáltató és alvállalkozója személyében bekövetkezett változást, illetőleg a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításait vezeti át a pontos utalás és a
szakszerűség

érdekében.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása adminisztratív többletterhet nem jelent.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet megalkotása további szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

5. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet hozzájárul a kötelező közszolgáltatás rendjének betartásához és betartatásához.

(} __>
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2. melléklet a VFEJL/98-2/2019. számú előterjesztéshez:

RENDELET-TERV EZ E T

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... ./.............. (.... ) önkormányzati
rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult."

2. §Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. §
(1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat."

3. § Az Ör. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a
családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja."

4. §Az Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:

(-,::-i _)
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b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással

összefüggő,

a Ht. 38. §-ában rögzített

személyes adatokat,"
5. §Az Ör. Záró rendelkezése a következő 34/A.§-al egészül ki:
„34/A. §Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 8.§ (4) bekezdésében szabályozott
hatósági bizonyítvány kiadására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterére ruházza át."
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést

követő

napon lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § (3) bekezdése.

(-, )
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló „„„ .• „./2019. („„„.„„„„ ) rendelet
általános indokolása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 88. § (4)
bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat
alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló „„„„./2019. („„„„„.„„„. ) rendelet
részletes

indokolása

1. §-hoz:
Az Ör. 2. § (1) bekezdése a közszolgáltató megnevezése és címe mellett a társaság tulajdonosi
szerkezetét tartalmazta, mely megváltozott, és további megjelenítése az Ör-ben szükségtelen.
2. §-hoz:
Az Ör. 2. § (2) bekezdése a közszolgáltató Ht. 42. § (1) szerinti felsorolásnak megfelelő
tevékenységét tartalmazza, de magát a törvényi szöveget nem ismétli. A Ht. 42. § (1) bekezdése
módosult, és az Ör-ben kivételként megjelölt d) pontot a Ht. jelenleg e) pontként rögzíti. Ezért vált
szükségessé ezen utaló szabály módosítása.
3. -4. §-hoz:
Az Ör.31.§ (2) bekezdését ki kell egészíteni a Ht.38 § (3) bekezdésének megfelelő szövegezésre.
Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontjában felsorolt adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. 38. §-ára utalva
sorolja fel az önkormányzati adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok körét. Az Ör.
zárójelben tartalmazta ezen adatok tételes felsorolását, mely adatok megjelenítése szükségtelen.
5.-6. §-hoz:
A hatályba léptető és hatályon kívüli helyezésre kerülő rendelkezéseket tartalmaz és a hatósági
bizonyítvány kiadására vonatkozó hatáskör átruházást.

(') )

N Y

R E G Y H Á Z A

11

3. melléklet a VFEJL/98-2/2019.számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2014.(111.21.)

önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
(egységes szerkezetben a 35/2014.(Xll.19.), a 17/2015. (Vl.26.) a 27/2015. (Xll.18.), a 26/2016.
(Xll.16)., a 32/2017.(X.27.) valamint a .... ./2019. (..... )önkormányzati rendeletekkel)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) 1

2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
(a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék,
zöldhulladék, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására és kezelésére.
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a
továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.

2. § (1)3 A közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

A17 /2015. önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (hatályos:2017.01.01-től)
3
A .... ./2019. („.„„„) önkormányzati rendelet ... §-a módosította. (hatályos:2019.03.0„-től)
1

2

2

(2) 4 A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. § (1)
bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat.

{3)5
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(4) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait;
b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait;
e) nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét.

2. A közszolgáltatás tartalma

3. §A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe
való szállítására;
b) 7 az ingatlan használó ingatlanán keletkező zöld hulladék gyűjtésére és kezelésére;
e) a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe
vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;
d) elkülönítetten

gyűjtött

települési hulladék gyűjtése, kezelése;

e) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok üzemeltetésére és az ott gyűjtött hulladékok
hulladékkezelő

f) a vegyesen

létesítményekbe való szállítására;

gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai

4. §A közszolgáltatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

4. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező

vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(hatályos:2019.03.0„-től)

4

A „„./2019. („„„ ... ) önkormányzati rendelet „.§-a módosította.

5

A 17/2015. önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (hatályos: 2015.06.27-től)
A .. ./2019. (II. .. „) önkormányzati rendelet „„.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (hatályos: 2019.03.0„-

6

től)
7

A17/2015. önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)

3

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki
magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe.

6. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevétele
hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó a használt gyűjtőedények méretét és darabszámát, valamint a
teljesítés helyét egyedi megállapodásban rögzíti (a továbbiakban: igénybevételi szerződés).
(3) A társasház valamint a lakásszövetkezet a társasházat alkotó lakás
számának alapul vételével köteles igénybevételi

szerződést

megnevezésű

albetétek

kötni.

(4) A társasház nem lakás megnevezésű albetétének gazdálkodó szervezet ingatlanhasználója köteles
az általa használt ingatlanra igénybevételi szerződést kötni.
(5) Az igénybevételi

szerződés kötelező

tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1)-(5) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

S. A közszolgáltatás rendje, módja
7. § A hulladék

begyűjtésének,

elszállításának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, és arról az

ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.

8. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe

vevők számára a szabványos gyűjtőedény használata

kötelező.

(2)8 A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a) 60 liter űrtartalmú,
b) 80 liter űrtartalmú,
e) 120 liter űrtartalmú,
d) 240 liter űrtartalmú,
e) 1100 liter űrtartalmú,
f) 5000 liter űrtartalmú
gyűjtőedény.

(3) 9 A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
8
9

A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)-e módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 27/2015.{Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)-e módosította. (hatályos: 2016.jan.l-től)

4

a) 60 liter

űrtartalmú gyűjtőedény

esetében legfeljebb 14 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb SS kg,
e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 2SO kg,
f) SOOO literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg
lehet."
(4) 10 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott hatósági
bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat
ellátó osztálya adja ki, a kérelmező írásbeli nyilatkozata, valamint az Integrált Portál Alapú Lekérdező
Rendszer adatai alapján.
9. § 11

12

A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének

megfelelő űrtartalmú

és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani.

9/A.§ 13 A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabvány gyűjtőedényt az Önkormányzat vagy a
Közszolgáltató elektronikus jeladórendszerrel (RFID) látja el, amely alkalmas a

gyűjtőedény

azonosítására. Amennyiben az edény egyedi azonosítását elvégezték vagy elvégzését felajánlották, a
közszolgáltatás csak a jeladórendszerrel felszerelt gyűjtőedényzettel vehető igénybe.

10. § 14 A zöldhulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató 1 db 120 l-es, hulladékgyűjtő edényt ad az
ingatlanhasználó használatába. A házi komposztáláshoz az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató
komposztálót ad az ingatlanhasználó használatába. A használatba adott gyűjtőedény és komposztáló
az ingatlan tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult.

10/A. § 15 A települési papír-, műanyag, fém hulladék elkülönített gyűjtéséhez az Önkormányzat vagy a
Közszolgáltató 1 db 240 l-es, sárga-kék színű hulladékgyűjtő edényt ad az ingatlanhasználó
használatába. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori
használója jogosult.
11. § Alkalmilag
többlethulladék

keletkező,

gyűjtésére

a 8. § (3) bekezdésében engedélyezett mennyiséget meghaladó
csak a Közszolgáltató vagy alvállalkozója azonosító jelével ellátott

(emblémás) szürke színű műanyag zsák használható, a Közszolgáltató csak az ilyen módon kihelyezett
többlethulladék elszállítására kötelezhető. A zsák a Közszolgáltatótól beszerezhető.

A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)-e iktatta be. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 27 /2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 2.§ -a módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)
12
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (hatályos:2017.0l.Ol-től)
13
A17/2015. önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
14
A 17/2015. önkormányzati rendelet 5.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
15
A 17/2015. önkormányzati rendelet 5.§ (2)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
10
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6. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése

12. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló

gyűjtőedényt

a szolgáltatással érintett ingatlanon

belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján
lehet elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a

gyűjtőedényeket

a Közszolgáltató által megjelölt

időpontban

a

közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének

előidézésével.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében - zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni,
hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi
ürítést ne akadályozza.
(S) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt

üríthetővé,

illetve

használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet,
építési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést,

a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét,

testi épségét, egészségét.

13.§ 16

17

Az

ingatlanhasználó

tisztántartásáról,

lévő

gyűjtőedények

valamint

környezetének

köteles gondoskodni a használatában

fertőtlenítéséről,

rendeltetésszerű

használatáról,

tisztántartásáról.

14. § 18
7. A vegyes hulladék gyűjtése, szállítása

A 17/2015. önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (hatályos:2017.01.01-től)
18
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (hatályos:2017.01.0116
17

től)
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15. §

19

16. § (1)2° A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalma ingatlanonként minimálisan
80 liter/ingatlan/hét, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó esetében 60 liter/ingatlan/hét.
(2) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzetet társasház vagy lakásszövetkezet (a továbbiakban:
tulajdonosi közösség) használja, úgy a tulajdonosi közösség a közösen használt edényzet(ek) minimális
összűrtartalmát
begyűjtési

köteles az egyes ingatlanokra

meghatározott minimális űrtartalom szorzata és a

gyakoriság hányadosaként megállapítani,

(közösen használt edény űrtartalma= 80 liter x ingatlanok száma),
begyűjtési

gyakoriság

és az így számított összűrtartalmat a 7. § (2) bekezdésben meghatározott edényzettípusok
legcélszerűbb

kombinációjával biztosítani.

(3) 21 Azon társasházi lakás megnevezésű albetét esetében, ahol a természetes személy
ingatlanhasználó rendelkezik a 8. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal, a tulajdonosi
közösség a közösen használt gyűjtőedény összűrtartalmának megállapításánál jogosult 60 liter
űrtartalmat figyelembe venni.

8. Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék gyűjtése, szállítása 22

17. § (1) 23 Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező zöldhulladékot más hulladékoktól
elkülönítetten

gyűjteni,

az e célra szolgáló

gyűjtőedénybe

vagy házi komposztálóba

gyűjteni.

(2) 24 A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény ürítési gyakoriságát a Közszolgáltató határozza
meg.

18. § 25 (1) Gyűjtőedénybe kell kerülnie az ingatlanon keletkező összes zöldség- és gyümölcs
maradványnak, hervadt virágnak, falevélnek, levágott

fűnek,

kerti gyomnak, levágott faágaknak

(összeaprított formában), faforgácsnak, fűrészpornak.
(2) Tilos a speciális gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyek nem tartoznak az (1)
bekezdésben foglaltak közé.

19

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (hatályos:2017.0l.01-

től)

A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1)-e módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-e iktatta be. {hatályos: 2016.jan.1-től)
22
A17/2015. önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
23
A 17/2015. önkormányzati rendelet 8.§ {1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
24
A 17/2015. önkormányzati rendelet 8.§ (2)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
25
A 17/2015. önkormányzati rendelet 9.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
20

21

7

(3) 26 A Közszolgáltató jogosult a zöldhulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény tartalmát ellenőrizni.
Amennyiben a gyűjtőedényben nem zöld hulladék került kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladék
szállítását jogosult megtagadni.

9. A lomhulladék gyűjtése, szállítása

19. § (1) A Közszolgáltató a lomhulladék

gyűjtéséről

és elszállításáról évente egy alkalommal

gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött,
de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem

helyezhető

ki:

a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
e) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
e) 27 zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék.

20. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint
honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki.
(2) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. 28 Elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtése, szállítása

21. § (1) 29
(2) 30 A települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtését a
Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésével,
e) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
A 17/2015. önkormányzati rendelet 9.§ (2)-e módosította. {hatályos:2015.06.27-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 10.§ módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
28
A 17/2015. önkormányzati rendelet 11.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
29
A 35/2014.(Xll.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.(Hatályos:2015.0l.Ol-től.)
30
A17/2015. önkormányzati rendelet 12.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
26

27
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(3) 31 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot erre a
célra biztosított gyűjtőedényben

gyűjti.

(4) 32 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A gyűjtőszigeteken
elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(5) 33 Az ürítési gyakoriságról és a gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.

11. A hulladék elhelyezése
22. § E rendelet hatálya alá tartozó hulladék

előkezelése

és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra

kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális

Hulladékkezelő

Központban (hrsz.

Nyíregyháza 02354/5) végezhető.

23. § (1) Lakossági
gyűjtött

hulladékgyűjtő

udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten

hulladék és a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók -

ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a
hulladékgyűjtő

udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

(2) 34 A természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez
jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - külön
szolgáltatási díj megfizetése nélkül - a hulladékudvarban elhelyezze.

12. A közszolgáltatás szünetelése

24. §

35

(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként nyilvántartott

gyűjtőedénnyel rendelkező

ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és

a szüneteltetés várható időtartamát - legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően - a
Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltató
nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult.
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 nap időtartamra
kérheti.
(3) A szünetelés tényét a Közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyév utolsó három
hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti
nyilvántartásában.
31

A17/2015.
A17/2015.
33
A17/2015.
34
A17/2015.
35
A 32/2017.
32

önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

12.§ (2)-e iktatta be. (hatályos:2015.09.01-től)
12.§ (3)-e iktatta be. (hatályos:2015.06.27-től)
12.§ (4)-e iktatta be. (hatályos:2015.06.27-től)
13.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
1. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
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(4) Ha az ingatlant a szüneteltetési
megkezdését

megelőzően

időtartam

lejárta

előtt

újból használják, annak tényét a használat

az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(5) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz

legkésőbb

tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz
szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi
igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton
kívüli ingatlanon éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m3 -t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250
kWóra-t nem haladja meg.
(6) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés

megismételhető.

Ha a szüneteltetés feltételei

folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel
egyidejűleg

az (5) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.

(7) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a Közszolgáltató helyszíni szemle keretében is
jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Közszolgáltató kérheti az (5) bekezdésben foglalt igazolás
benyújtását.
(8) A bejelentés elmulasztása esetén a Közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan használatát rögzíti.
Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a
Közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja.

A

megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni.

25. § (1) 36, 37 A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző időszakra - a
(2) bekezdésben valamint a 24. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel - nem állapítja meg.
(2) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlanhasználó tartós
akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az
akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 24. § (5) bekezdés szerinti közüzemi
igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az
utólagos szüneteltetés benyújtására az ingatlan használó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult.
(3) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított egy éves
időtartamra

állapítja meg.

13. Üdülőingatlanokra vonatkozó speciális szabályok

36

37

A 26/2016. {Xll.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. {hatályos:2017.0l.01-től)
A 32/2017. önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
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26. § (1) Üdülőterületen a közszolgáltatás igénybe vétele április 1. napjától szeptember 30. napjáig
terjedő

hat hónapos használati szezonban

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az

kötelező.

üdülőként

Az

üdülőterületeket

a 2. melléklet tartalmazza.

nyilvántartott ingatlanát a használati szezonon kívül

nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás használati szezonon kívüli
szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka
alatt az ingatlant nem használja.

27. § Amennyiben az

üdülőként

nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben használják, a

szüneteltetés 24. §-ban rögzített általános szabályai alkalmazhatók.

14. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 38

28. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi igénybevételének igénybevételi szerződésben nem rögzített-feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásokróla változás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal- a honlapján vagy hirdetmény útján tájékoztatást nyújt,
vagy az ingatlanhasználót közvetlenül írásban értesíti.
(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és
nap)-a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével-a Közszolgáltató határozza meg, és arról
az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti. Ennek keretében a Közszolgáltató
tájékoztatja az ingatlanhasználót a hulladékudvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő
udvar, illetve a gyűjtőszigetek működési
(3)

39

rendjéről.

A Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyelmét az igénybevételi kötelezettsége

teljesítésére. Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívása ellenére nem köt
igénybevételi szerződést, vagy a közszolgáltatás igénybe vételéről nem nyilatkozik, a Közszolgáltató
jogosult ingatlanonként 1 db 120 l-es tároló edény heti egyszeri -

üdülőként

nyilvántartott ingatlanok

esetén a 26. § (1) bekezdésben foglalt használati szezon szerinti - ürítését vélelmezni mindaddig, amíg
az ingatlanhasználó az igénybevételi szerződést meg nem köti.

29. § (1) A települési hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó
szállítójárművel,

ideiglenes

takarású

konténerben,

vagy

e feltételeket

biztosító

célgéppel,

környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő szennyeződés
esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti
környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

38

39

A 17/2015. önkormányzati rendelet 14.§-a módosította (hatályos:2015.06.27-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. (hatályos:2017.0l.Ol-től)
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(3) 40 Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet vagy jeladó a Közszolgáltatónak felróható okból

bizonyított módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról,
illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni.
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:
a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 12.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak
megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
e) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedényben a 8. § (3) bekezdésében foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az
túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le
e) 41 a gyűjtőedény nem rendelkezik jeladóval.
(5) A hulladék elszállításának (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az
ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.
(6) Amennyiben az ingatlanról elszállított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gyűjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználót az
edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles eleget
tenni.
(7) Az igénybevételi szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó méretű, darabszámú, vagy
a nem szabványos gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató nem szállítja
el.
30. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást e rendeletben meghatározott módon
igénybe venni.
(2) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse,
a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet
és a közbiztonságot ne zavarja,
e) a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tárolni, és a
Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a Közszolgáltató részére átadni,
e) a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni,
d) az igénybevételi szerződést megkötni,
e) a közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változást a Közszolgáltató részére bejelenteni,
f) a közszolgáltatás díját megfizetni.
40
41

A17/2015. önkormányzati rendelet 15.§ (1)-e módosította (hatályos:2015.06.27-től)
A17/2015. önkormányzati rendelet 15.§ (2)-e módosította (hatályos:2015.10.0l-től)

12

(3) 42 Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására lehetővé teszi a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló gyűjtőedény jeladóval történő felszerelését.
(4) 43 Az ingatlanhasználó minden ürítés előtt köteles ellenőrizni az azonosító hiánytalan meglétét,
annak esetleges hiányát vagy károsodását köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.
Amennyiben az ingatlanhasználó a jeladóban kárt okoz, akkor a Ptk. szerint felelősséggel tartozik.
(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül
szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és a hulladék kezeléséről
gondoskodni.
31. §

44

(1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik.

(2)4 5 Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a
családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja.
(3) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési
cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési
címét megadja.
(4) Költségvetési szerv a Közszolgáltató felhívására

közhiteles nyilvántartás szerinti nevét,

székhelyének, telephelyének címét, adószámát, törzskönyvi nyilvántartási számát, fenntartója nevét,
adószámát megadja.
(5) Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését
bizonyító okiratok másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni. A Közszolgáltató a
dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, a (2) és (3)
bekezdésben foglalt adatokat valamint a változás időpontját.
(6) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatát bérleti jogviszony vagy más
jogcím alapján átengedi és az igénybevételi

szerződést

a

bérlő

vagy egyéb használó köti meg, a

jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség
teljesítéséért.

42

A 17/2015. önkormányzati rendelet 16.§ {1)-e iktatta be (hatályos:2015.06.27-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 16.§ (2)-e iktatta be (hatályos:2015.06.27-től)
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A 32/2017. önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
45
A „„./2019. („„„„.) önkormányzati rendelet „.§-a módosította. (hatályos:2019.03.0„-től)
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15. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
32. § 46 47
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást
vezet és adatot szolgáltat az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló szerv részére.
A Közszolgáltató ennek érdekében kezeli az ingatlanhasználó természetes személyazonosító adatait,
lakcímét.
(2) A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapításához valamint
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges adatbázis létrehozása, működtetése, valamint a
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
(3) A Közszolgáltató kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési és díjbehajtási jogosultsága
idején

keletkezett

közszolgáltatási

díjhátralék

behajtása

érdekében

a behajtással

érintett

ingatlanhasználók természetes azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat,

b} 48 a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. §-ában rögzített
személyes adatokat,
c) a Közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező
valamennyi nagykorú személy nevét,
d) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a
behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(S) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait kizárólag a Közszolgáltató
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében, a további természetes
azonosító adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő
felhasználásra adhatja át a Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra
használhatja fel.
(6) A Közszolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a
szerződéses viszony létrejöttétől
46

annak megszűnéséig, a (4) bekezdés c) pontja alapján kezelt adatokat

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte(hatályos:2017.0l.01-

től)
47
48

A 32/2017. önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
A „„./2019. („„„„.) önkormányzati rendelet „.§-a módosította. (hatályos:2019.03.0„-től)
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az ingatlanhasználó személyének megállapításáig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.
A jogviszony

megszűnését követően

a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni

16. 49 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések,
a Közszolgáltató nyilvántartása
33. §

50 51

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért törvényben meghatározottak

szerint köteles közszolgáltatási díjat fizetni. A közszolgáltatási díj beszedésére, behajtására a
Koordináló szerv jogosult.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a Közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az
Közszolgáltató az akadály elhárulását

időjárás,

követő

vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a

munkanapon rendkívüli

gyűjtőjárattal

pótolta

mulasztását.

34. §

52

(1) A Közszolgáltató a díjfizetésre kötelezettekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás

tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett adatait, adott esetben levelezési címét, az
ingatlan adatait, az igénybevételi kötelezettség

időtartamát,

a használt

gyűjtőedény

méretét,

darabszámát, a fizetési módot, az ingatlan szüneteltetését és az adatváltozást.
(2) A Közszolgáltató az adatokat elsődlegesen a díjfizetésre kötelezett önkéntes bejelentése alapján
tartja nyilván.
(3)

Önkéntes

bejelentés hiányában

a díjfizetésre

kötelezett

személyét az önkormányzati

adatszolgáltatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján, az (5)-(8) bekezdésben foglalt
szabályok alkalmazásával állapítja meg.
(4) A Közszolgáltató s gyűjtőedény használatát a 28. § (3) bekezdés szerint vélelmezi.
(5) A Közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a díjfizetés kötelezettjeként
elsődlegesen

az ingatlan életvitelszerű használóját, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosát jelöli

meg.

49

50

A 32/2017. önkormányzati rendelet S. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte(hatályos:2017.0l.Ol-

től)
51
52

A 32/2017. önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
A 32/2017. önkormányzati rendelet 7 §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
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(6) Az ingatlan életvitelszerű használója az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nagykorú személy. Az
tartózkodási hellyel

életvitelszerű

rendelkező

ingatlanhasználó

elsődlegesen

a lakóhellyel, másodlagosan a

személy.

(7) A Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett személyt írásban felszólítja,
hogy az önkéntes bejelentési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, egyben tájékoztatja,
hogy annak elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásában rögzíti.
Ha az adatszolgáltatás alapján az ingatlannak több
valamennyi személyt

egyidejűleg

életvitelszerű

használója is van, a Közszolgáltató

felszólítja az önkéntes bejelentési kötelezettsége teljesítésére,

hivatkozva a Ht. 52. § (5) bekezdésében foglalt egyetemlegességre.
(8) A (7) bekezdés szerint felszólított személy jogosult a vélelemmel ellentétes tények bizonyítására. A
bizonyítást a Közszolgáltató csak akkor fogadja el, ha hatósági okirat vagy egyéb bizonyíték hitelt
érdemlően

igazolja, hogy közszolgáltatási díj megfizetésére más személy köteles.
határidőt követően

(9) Amennyiben a Közszolgáltató által meghatározott 15 napos
bejelentés nem érkezik, vagy az ellenbizonyítás sikertelen, az ingatlan
életvitelszerű

ingatlanhasználó közül az adatszolgáltatásban

életvitelszerű

elsőként

önkéntes

használóját - több

feltüntetett személyt - a

Közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba veszi.
(10) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan

életvitelszerű

használója, az elhunyt örököse

vagy az ingatlan felett rendelkezésre jogosult nem jelenti be, a Közszolgáltató az önkormányzati vagy
hatósági adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre kötelezettet a halál beálltát

követő

naptól veszi

nyilvántartásba.
(11) Nem kérheti a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség törlését az, aki a változás bejelentési
kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a Közszolgáltató nyilvántartásában

díjfizetőként

szerepel és a

díjfizetési kötelezettség másra nem hárítható.
(12) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatára kötött szerződés megszűnését
követően

változás bejelentési kötelezettségét nem teljesítette és a szüneteltetés

lehetőségével

sem

élt, az ingatlanra kötött igénybevételi szerződés alapján nyilvántartott, de legalább a 28. § (3) bekezdés
szerinti díjfizetési kötelezettség terheli.

17. Záró rendelkezések
34/A §Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 8.§ (4) bekezdésében szabályozott
hatósági bizonyítvány kiadására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterére ruházza át.

35.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 24. napján lép hatályba.

("'-
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(2) Hatályát veszti
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 36/2002 (2003. 1.
01.) önkormányzati rendelet.
b) 2. § (3) bekezdése.
Nyíregyháza, 2014. március 20.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

E rendeletet 2014. március hó 21. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2014. március 21.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 8/2014.(111.21.) számú rendelethez 53
Az igénybevételi szerződés tartalmi elemei:

a) felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem
tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlanhasználó megnevezése és azonosító adatai),
b) természetes személy esetén az ingatlanhasználó személyes adatai körében anyja neve, születési
helye és ideje,
e) társasházak esetében a közös képviselő neve és címe, az albetétek száma,
d) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet esetén a közhiteles nyilvántartás szerinti neve, székhelye,
telephelyének címe, adószáma,
e) a szerződés tárgya,
f) közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződött tárolóedény űrtartalma, darabszáma,
g) a szerződés időbeli hatálya tekintettel a közszolgáltatói szerződés hatályára,
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.

53

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. (Hatályos: 2017.01.01-től)
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Üdülőterületek:
Sóstógyógyfürdő és Császárszállás Nyíregyháza helyi építési szabályzatának és szabályozási

tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005.(V.5.) KGY rendeletében üdülőterületként kijelölt
területe. Nagyszállás volt zártkerti területe.

s4 A 17/2015. önkormányzati rendelet 17§. (1) bekezdése módosította (hatályos:2015.06.27-től)
ss A 26/2016. {Xll.16.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. (Hatályos: 2017.01.01-től)
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Csuka Sándorné
(42) 598-930/232

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
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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 a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület által határolt
tömb)

Jaj

............!:.·~..................... .
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester
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'·

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

NYÍREGYHAZA

•

Tisztelt

Közgyűlés!

A TÜF Kft. (Nyíregyháza, Debreceni út 107.) (továbbiakban: Fejlesztő) 1994-ben alakult. Fő
tevékenysége minden kategóriájú jármű időszakos műszaki vizsgáztatása és javítása. Dolgozói
létszám 18 fő. Magasan képzett és gyakorlattal rendelkező szakembereket foglalkoztat Nyíregyháza
város polgárainak elégedettségére. Igény jelentkezik a lakosság részéről arra, hogy a cég
fejlesztéseket végezzen és további létszámbővítést hajtson végre. Sajnos a jelenlegi övezeti
határvonal nem teszi lehetővég a fejlesztéseket, gátolja a banki hitel felvételt és a kiírt pályázatokon
sem tudnak indulni.
Fejlesztő kérelemmel fordult a Főépítészi Osztályhoz, melyben kérte a szabályozási terv módosítását.
A tulajdonában lévő 8225/1 hrsz-ú ingatlana keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonalának
módosítását, annak nyugati irányban történő eltolásával.

A rendezési terv módosítása szakmailag támogatható, az övezeti határ módosításával egységes
területfelhasználás valósul meg ,övezeti besorolás nem módosul, Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
zónára (Gk) övezetben marad az ingatlan, így a fejlesztő a tervezett telekalakítást elvégezheti a
későbbiekben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv)
30/A. §-a lehetőséget ad településrendezési szerződés megkötésére a településrendezési
eszközökben rögzített célok megvalósítása érdekében. Mivel a módosítás magáncélból, gazdasági
fejlesztési célból történik, a Fejlesztő és az Önkormányzat között településrendezési szerződés
megkötése szükséges. A Fejlesztő vállalja a szabályozási tervmódosítás költségének finanszírozását
valamint külön megállapodás keretében közérdekből kötelezettséget vállal.
Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a fejlesztő
közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és a közérdekű kötelezettségvállalás
nyújtásáról szóló megállapodást (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 20.
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1. melléklet a FŐÉP/ 10-12 /2019.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
„„ ..../2019.(11. 28.)számú

határozata
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 Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.} főfolyás- Vasútterület által határolt
tömb}

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és
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} 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, 2019.február 28.
Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3./ TÜF Kft. (4400. Nyíregyháza, Debreceni út 107.)
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1.

melléklet a „„„/2019.(11.28.) számú határozathoz

Településrendezési

szerződés

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 másrészről „TÜF" Jármű- Műszaki Vizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
(1106
Budapest,
Juhász
utca
37.
)(Cégjegyzékszám:0109949037,

Adószám:ll250553242
Bankszámlaszám:10300002-27002744-00003285,
Szaszala László vezető tisztségviselő) (a továbbiakban: Fejlesztő)]

képviseletében:

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Előzmények

1.

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 8225/1 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű
1 .2155 m 2 területnagyságú terület a Fejlesztő résztulajdonát képezi.

2.

Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy az 1.

pont szerinti ingatlan keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonalának módosítását kéri, annak
nyugati irányban történő eltolásával.
3.

Jelen szerződés célja, hogy a 8225/1 hrsz-ú ingatlan keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonala
módosuljon, nyugati irányban történő eltolással, ennek céljából a felek Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint
településrendezési szerződést kötnek egymással.

4.

Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási
Tervének módosítása, melynek tárgya a 3. pont szerinti módosítás.

5.

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
6.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján az 5.
pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindította és lefolytatja.

7.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. 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.
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Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

8.

Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. március 22. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a
Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 250.000,-Ft +ÁFA, azaz kétszázötvenezer Forint+
ÁFA összeg.

9.

Amennyiben a Fejlesztő a 8. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési
kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 6. és 7. pontban
vállalt kötelezettsége.

10.

Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen
meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészítteti.

IV. Vegyes rendelkezések

11. Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlanokon 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.
12. 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.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen
felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
14. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése „ ........ „ ...... számú határozatával jóváhagyta.
15. 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.
16. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói,
hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
17. 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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18. 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.
19. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseleté
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Ellenjegyzem:

N y

TÜF Kft.
képviseletében Szaszala László
vezető tisztségviselő

Fejlesztő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

REGYHÁZ/\

•

2.

melléklet a „„„/2019.(11„) számú határozathoz

Közérdekű

MEGÁLLAPODÁS
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 TÜF" Jármű- Műszaki Vizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1106

Juhász
utca
37.
(Cégjegyzékszám:0109949037,
Adószám:11250553242
Budapest,
Bankszámlaszám:10300002-27002744-00003285, képviseletében: Szaszala László vezető
tisztségviselő)

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő és az Önkormányzat között külön okiratba foglalt
„településrendezési szerződés" jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatának és településrendezési tervének módosítása tárgyában.
2.

Felek megállapítják, hogy a nevezett „településrendezési szerződés"-ben foglaltak
Nyíregyháza
MJV Közgyűlésének 21/2007. (Vl.12)
végrehajtásához szükséges
Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város közigazgatási területére vonatkozó
szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának és a ....................... sz. határozattal
elfogadott szerkezeti tervének 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 - hozzá
kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához,
anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban részletezett formában.

4.

Fejlesztő

kijelenti, hogy a Ptk. 6:589-6:592 § szerint kötelezettséget vállal közérdekű célra a
jelen megállapodásban foglalt feltételekkel a város integrált zöldfelület rendszerének
fejlesztésére úgy, hogy a városi Főkertész által meghatározott területeken a városi
Főkertésszel és a NYÍRW Kft. Közterületfenntartási Irodájával egyeztetve 50 db előnevelt
fákat ültet, melynek beszerzése,elültetése és költségeinek viselése Fejlesztő feladata. A fák
beszerzési értéke nem haladhatja meg a bruttó 1.000.000,-Ft, azaz bruttó egymillió Forint.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti teljesítést 2019.augusztus 30. napjáig
elvégzi.
6. Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok
miatt, akkor a 4. pontban vállalt teljesítéstől az Önkormányzat eltekint.
7.

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
fejlesztő feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló

NYÍREGYHÁZA

•

1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes
illetékmentességben részesül.
8.

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.

9.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói,
hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

10. 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
11. 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.

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései annak 6:589-6:592. § - az irányadóak.

elsősorban

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseleté
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

TÜF Kft.
képviseletében Szaszala László
vezető tisztségviselő

Fejlesztő

Ellenjegyzem:
Pénzügyi ellenjegyző:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +-36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON : +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/81/2019 .
Ügyintéző: Balasa Ro land

ELŐTERJESZT ÉS

- a Közgyűléshez Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át" e. program
sorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati program elfogadására

.............

t~

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

s~

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

.. . „ . „.„. „ .„ . „ ..

~.

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.f/.„„~~.„„„.~.1.~L
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok :

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VAROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot tervez benyújtani az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által kiírt 2019 . évi 11 Kerékpárral 7 határon át"

e. program sorozat keretében egyedi támogatás

igénylésére . A pályázatot 2019 .03 .12-ig lehet elektronikus úton benyújtani.
A pályázati program célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált
közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás
népszerűsítése,

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés

keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország,

Szlovénia,

Ausztria) - beleértve azok magyarlakta térségeivel - fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi
kapcsolatok erősítése . A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok
kidolgozásával lehet pályázni.
A pályázat célja, hogy a programok
útvonalak

jobb

lehetőséget

megismertetésére,

népszerűsítésére .

ezen

biztosítsanak a határmenti régióban már meglévő kerékpáros
kerékpárutak

A programok segítsék elő

és

kerékpározásra

a biztonságos kerékpáros

alkalmas

egyéb

közlekedésre

utak

nevelést,

a

kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati
kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamint a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A
kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális történelmi,
építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.
A pályázat keretében egy környezettudatos szemléletet

erősítő,

határokon átnyúló kerékpártúrát tervezünk

megvalósítani. A kerékpártúra tervezett útvonalának helyszíne a Fehérgyarmat - Szatmárnémeti között
található 49 kilométeres kerékpárút.
A program során a

résztvevők

megismerkedhetnek a Szamos partján

elterülő

kerékpárhálózattal, illetve az

útvonalon található természeti és kulturális értékekkel. A kerékpártúra a biztonságos kerékpáros közlekedés
jegyében zajlana, az indulás előtt és az út során tartandó pihenőkön a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési
szabályokat, a csoportos kerékpározás kultúrájának előnyeit ismertetjük meg a résztvevőkkel, erre
szakosodott túravezető segítségével. A projekt költségvetése utazási-, étkezési-, túravezetői-, idegenvezetői
díj, valamint marketing és projektmegvalósításért felelős személy költségéből tevődik össze.
A kerékpártúra várható résztvevőinek száma 20-25 fő.
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
•
•
•

a projekt tervezett összköltsége: bruttó 500.000,- Ft
az igényelt támogatás összege: bruttó 500.000,-Ft
saját erő: 0 Ft
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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 HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

l.;

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

. TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A támogatás vissza nem tér ítendő támogatás, azonban jelen felhívás keretében támogatott projekt
tevékenységek finanszírozása utólag történik, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását és
Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően.
A támogatás felhasználásának határideje 2019. október 31.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 21.
Tisztelettel:
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Városfejlesztési és

Városüzemeltetési

Osztályvezető

Hagymási Gyula
Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

vezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER! HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉS! OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
...... ./2019. (11.28.) számú
határozata
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át" e. program
sorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

Az Innovációs és Techno lógiai Minisztérium által kiírt 2019. évi „Kerékpárral 7 határon át" c. program sorozat
keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó, 500.000 Ft összköltségű, saját erőt nem igénylő
pályázat benyújtásáva l és megvalósításával egyetért.
Felelős:

Határidő:

Pató István -Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2019 . feb ruár 28 .

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : JKAB 182-1/2019.
Ügyintéző : Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

a polgármester szabadságának ütemezésére

Dr.Ko~~
polgármester

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

c).-v't..

L-- "

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné S1éles Andrea /1
jegyzői kabinet vezetője '\
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Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) 2014. év
végén új fejezettel egészült ki, mely többek között tartalmazza a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket is.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.
A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli
esetben vagy az igénybe vételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes
bejelentést

követően

veheti igénybe.

A jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben
igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz
hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb
a következő év március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni. A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése
alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult.
A 2019. évi önkormányzati választásra tekintettel ebben az évben 2019. október 31. napjáig
terjedő időre

33 munkanap az időarányos szabadság mértéke.

A Kttv. 225/J. §-a értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
hatáskörét a képviselő-testület nem ruházhatja át.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a polgármesteri szabadság ütemezését a határozati javaslat
szerint elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 21.
Tisztelettel:

~

Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a JKAB 182-1/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
... ./2019.(11.28.) számú
határozata
a polgármester szabadságának ütemezéséről

A Közgyűlés

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
jóváhagyja:
2019. március 11. napjától 2019. március 14. napjáig

4 munkanap

2019. április 8. napjától 2019. április 12. napjáig

5 munkanap

2019. május 13. napjától 2019. május 17. napjáig

5 munkanap

2019. július 15. napjától 2019. augusztus 2. napjáig
2019. szeptember 16. napjától 2019. szeptember 19. napjáig

15 munkanap
4 munkanap

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Erről

értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Visszaveszem az ülés vezetését, az előző szavazás
science fiction keretébe tartozik. Sose tudom úgy kivenni a szabadságot, de ilyen a jogszabályi előírás.
Köszönöm szépen a Közgyűlés döntését. Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak a végéhez értünk.
Mindössze három perces, rövid technikai szünet után zárt ülés keretében folytatjuk munkánkat.

(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

k.m.f.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

