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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. május 30-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

a./ tárgysorozatai:
b./ határozatai: 79-97 /2019.
c./ rendeletei: 13-16/2019.

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1./ Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
2./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának, valamint vételárának
meghatározására
3./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
4./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége
tevékenységéről, jövőjéről (szóban)

5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc
Északi óvoda, és a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosítására

7./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. {II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

8./

Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő
megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét
képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
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9/a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)

9/b.

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső
kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul
vételére

10./ Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására

11./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi 1. és II. félévi teljesítésére
12./

Előterjesztés

a helyi
szükséges nyilatkozatról

közösségi

közlekedés

normatív

13./Előterjesztés

Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok
vonatkozó terv jóváhagyásáról

2018.

támogatása

évi

teljesítéséről

igényléséhez

környezetvédelmiés a 2019. évre

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány
között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására

15./ Előterjesztés Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
16./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

17./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

18./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 2 terület
valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)

3

19./ Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston
Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

20./ Előterjesztés
a Járásszékhely
múzeumok
szakmai
támogatása
pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

2019

című

21./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására

22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására

23./ Előterjesztés Nyíregyházi Önkormányzati Rendészet és Rendészeti Bizottság létrehozásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május 30-án tartott nyílt üléséről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek,
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Ágoston Ildikó, Andó Károly, Bakó József

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

Hiányzott: Tormássi Géza (távolmaradását bejelentette)

Meghívottként részt vettek: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője, 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 közterületfelügyelet vezetője, Liskány Andrásné adóosztály megbízott vezetője, Hagymási Gyula pályázatok és
projektmenedzsment referatúra vezetője, Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztály
csoportvezetője, dr. Vachler Péter szociális és köznevelési osztály munkatársa, Szabó Tamás
kulturális referens, Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ zrt. vezérigazgató, Csikós Péter Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Ignácz László ÉMKK közlekedési főigazgatója, Kató József ÉMKK
Nyíregyházi Forgalmi üzemvezető, Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője, 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, Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház
ügyvezetője, Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Petró
Árpád Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vindinger Tibor Nyírinfo Kft.
ügyvezetője, Nagy Attila koordinátor, Szabó István államtitkár, Apáti Zoltán dandártábornok, Varga
János könyvvizsgáló, dr. Gaál Sándor esperes, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, Béres József volt önkormányzati képviselő, dr. Béres József Attiláné 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! Kérem, hogy foglalják el helyeiket és
csendesedjenek el. Szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, előadókat, szakembereket,
vendégeinket és mindazokat, akik a médián keresztül kísérik figyelemmel munkánkat a
közgyűlésünk mai ülésén.
Kérem a képviselőket, hogy aktiválják szavazógépeiket a
határozatképesség megállapításához. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlésünk
határozatképes 22 tagja közül 21 van jelen. Mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek
szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata? Nem látok jelzést
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szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon mai ülésünk napirendjének az
írásban megküldöttek szerinti elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodás mellett mai ülésünk napirendi pontjait az írásban
megküldöttek szerint fogadta el.
Ennek megfelelően 1. napirendi pontunk.

1./ napirend: Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr.

Benkő

Tibor honvédelmi miniszter

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Szeretettel köszöntöm a napirendi pont tárgyalására érkezett

Szabó István államtitkár urat a Honvédelmi minisztérium államtitkárát. Kérem, hogy ide a pulpitus
elé fáradjon ki. Köszönöm szépen. Ez a napirendi pont sokkal több - én azt gondolom -, mint egy
ingatlan értékesítése. Arról van szó, hogy abban a városban, abban a katona városban,
Nyíregyházán, ahol a rendszerváltás idején is 5 laktanya volt és aztán néhány év alatt mindegyik
megszűnt, abból a városból és abból a megyéből, ahonnan a Magyar Honvédség tisztikarának és a
tábornoki karának is több tagja származott, most ide ebbe a városba visszatérhet a honvédség.
Kérem államtitkár urat, hogy ennek a számunkra nagy jelentőségű ügynek a honvédség részéről való
megvilágítását tegye meg.

Szabó lstván:{Honvédelmi Minisztérium államtitkára) Köszönöm szépen, tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Honvédelmi
Minisztérium nevében. Valóban, ahogy Polgármester úr fogalmazott egy nagy jelentőségű lépés
előtt állunk. Azzal, hogy Nyíregyházára ismét katonavárosként tekinthetünk, a Magyar Honvédség,
a honvédelmi minisztériumban megfogalmazott szándék és javaslat szerint egy élő katonai
szervezettel meg tud jelenni Nyíregyházán. Ha megengedik egy kicsit a hátteréről beszélnék, hogy
milyen alakulatról beszélünk. Végül is milyen képesség az, amely Nyíregyházára tervezett és szólnék
néhány szót arról is, hogy miért éppeni Nyíregyházára gondoltuk és mi a jelentősége annak, hogy
Nyíregyházán fog ez az alakulat diszlokálni. Szeretném azzal kezdeni, hogy egy kicsit az időben
visszamegyünk, akkor 2004-ben amikor egy olyan döntés született, hogy Magyarországon megszűnt
a kötelező sorkatonai szolgálat, akkor ezzel a döntéssel több olyan dolog is bekövetkezett, ami talán
annyira nem közismert vagy nem volt nyilvános. Én arra a részére szeretnék kitérni, hogy a kötelező
sorkatonai szolgálattal együtt megszűnt a Magyar Honvédség akkori tartalékos rendszere. Hiszen,
akik idősebb férfiak vannak tudják azt, hogy annak idején a hadkötelezettség alapján sorkatonai
szolgálatot ellátó katonák leszerelésük után kötelezően tartalékos állományba kerültek. Nos az
önkéntes hadseregre való áttérés ezt a lehetőséget megszüntette. Nyilvánvaló volt az, hogy a
tartalékos rendszerben is önkéntes tartalékos rendszerben kell gondolkodni. 2004-ban meg is
születtek azok az elgondolások, ami alapján megkezdődött ennek a rendszernek a kidolgozása.
Azonban azt kell mondanom, hogy 2010-ig gyakorlatilag érdemi eredményt nagyon keveset tudtunk
felmutatni. Viszont 2010-ben ütemesen megindult az új tartalékos rendszernek a kiépítése. A
tartalékos rendszerünk most 3 lábon áll, önkéntes műveleti tartalékosok, önkéntes védelmi
tartalékosok vannak a Magyar Honvédség rendszerében és körül-belül 3 éve alakult meg az
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önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer. Ennek az a jelentősége, hogy Magyarországon
valamennyi járásban önkéntes területvédelmi tartalékos századok alakulnak. Ez gyakorlatilag 197
századot jelent Magyarországon. Ezek a tartalékos századok pedig megyénkként egy tartalékos
zászlóaljat adnak ki és ezek a tartalékos zászlóaljak tipikusan, ahogy említettem megyénkként
alakulnak meg. Ezek területvédelmi ezredeknek az alárendeltségébe tartoznak. A területvédelmi
ezredeknek az elgondolás szerint a felállása úgy alakul, hogy 3 megye területén van egy
területvédelmi tartalékos ezred parancsnokság. Nos ilyen formán itt Kelet-Magyarországon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Borsod Abaúj-Zemplén Megye és Hajdú Bihar Megye ad ki egy
tartalékos ezredet. Ennek a területvédelmi ezrednek tavaly meg volt a zászló átadása. Jelenleg
Debrecenben a Katona Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal együtt települ. Nos a
mi javaslatunk szerint, az elgondolás szerint ez a területvédelmi ezred parancsnokság települne
Nyíregyházára. Azt el kell mondanom, hogy egy területvédelmi ezrednek a feladatrendszere nagyon
sajátos. Hiszen hagyományos területvédelmi feladatok ellátása mellett, ami tipikusan hátország
védelmi feladatokat jelent, egy ilyen alakulatnak alapvető szerepe van a haderő toborzásában, a
tartalékosoknak a kiképzésében. Jelentős szerepet szánunk neki a honvédelmi nevelésben. Azoknak
a fiataloknak a megnyerésében, akik a honvédelem bármilyen területén érdeklődnek és például a
kadétképzésben részt vesznek. Nyilván emellett olyan kulturális központot is szeretnénk ezeknek az
ezredeknek a feladatrendszerében tudni, amely mindazon honvédelmi kapcsolatokat építi az adott
településen akár a társadalmi szervezetek, akár a nyugdíjas szervezetekkel mindazokkal, akik
valamilyen formában elkötelezettek és tesznek a honvédelem ügyéért. Emellett természetesen és
az a katonai kiképzés része, sportlehetőséget szeretnénk biztosítani és nyilván az infrastruktúrának
meg kell felelnie ennek, a megadott esetben a kiképzésnek a fizikai felkészítési részét is támogatja.
Tehát röviden erről van szó, és ehhez egy olyan infrastruktúra szükséges minden egyes olyan helyen,
ahol ezek a területvédelmi ezredek települnek, amely mindezen követelményeknek megfelel.
Három megyéről beszéltem, így gyakorlatilag 7 területvédelmi ezred van az országban tervezve,
külön Budapest és Pest megye. Ebből a 2-es vitéz Vattay Antal területvédelmi ezred alakult meg az
elmúlt évben itt Nyíregyházán. Ehhez csatlakozik majd az 5-ös területvédelmi zászlóalj, amely a
megyének a zászlóalja, amely jelenleg Nyírtelken diszlokál. Úgy, hogy ez az infrastruktúra, amelyről
most beszélünk gyakorlatilag ennek a két szervezetnek a települését szolgálná ki. Mindazokkal a
feladatokkal, amelyet az említett feladatrendszerben felsoroltam. Ennyit szerettem volna
elmondani röviden arról, hogy milyen képességet tervezzünk ide Nyíregyházára. Most röviden arról
szeretnék szólni, hogy miért éppen Nyíregyháza? Túl azon, hogy ennek a 3 keleti megyének a
földrajzi elhelyezkedéséből adódóan Nyíregyháza egy ideális hely egy ilyen területvédelmi ezrednek
a diszlokálására én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, amit Polgármester úr is említett, hogy
Nyíregyháza esetében egy nagyon régi, platinás katonavárosról beszélünk. Hiszen a kiegyezés óta,
1868 óta közel 130 évig települtek itt különböző korokban katonai szervezetek, amely végül 1995
vagy 1996 pontosan nem emlékszem, abban az időben szűnt meg itt aktív katonai szervezet
diszlokálni Nyíregyházán. Tehát számunkra nagyon fontos az, hogy ezzel a lépéssel Nyíregyházára
visszatérne a Magyar Honvédség. Mi tudjuk azt és érzékeljük, hiszen az együttműködésünk nagyon
sok színű a várossal, hogy Nyíregyháza mindig is megbecsülte és szerette katonáit. Számtalan olyan
rendezvényt terveztünk, amelynek a későbbi biztosításában, támogatásában ez a katonai alakulat is
majd aktívan részt fog venni, ahol éreztük ezt a fajta nyitottságot, ezt a fajta elkötelezettséget a
magyar honvédelem ügye mellett. Én azt gondolom, hogy mind a Honvédelmi Minisztérium, mind a
város nyer azzal, hogy ha ez a szervezet ide visszatér a városba. Azt elszeretném még mondani, hogy
említve az oktatás és képzés helyzetét, hogy éppen az elmúlt időszakban, mintegy két hete írtam alá
Nyíregyházán az Egyetemmel a Honvédelmi Minisztérium együttműködési megállapodását, amely
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szintén arra irányul, hogy a mostani haderőfejlesztési feladatainkat minél inkább az oktatásban is
alá tudjuk támasztani azzal az együttműködéssel amivel a civil polgári egyetemek, főiskolák felé
fordultunk, hiszen a szakemberek utánpótlása, a szakembereknek a toborzása az elsődlegesen
ezekben az intézményekben valósul meg. Ott is nagyon elkötelezett és nagyon nyitott csapattal
találkoztunk, akik tényleg támogatják minden formában a magyar honvédelem ügyét. Én azt
gondolom, hogy nagyon jó választás Nyíregyháza, a Magyar Honvédség elkötelezett ebben a
kérdésben és én azt kérem, hogy abban az esetben, ha döntés lesz ebben a kérdésben akkor a
sikeres együttműködés jegyében indulnánk meg ezzel a feladattal. Köszönöm szépen a megtisztelő
figyelmüket.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen Államtitkár úr. Foglaljon helyet, hogyha esetleg
valamilyen kérdés még előjön. Most a bizottsági vélemények ismertetése következik. Az
előterjesztést Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a
bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úré a szó.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés, tisztelt Államtitkár úr, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Városstratégiai Bizottság dr. Rákóczi Ildikó.
Dr. Rákóczi Ildikó :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadni a határozat-tervezetben
foglaltakat.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tehát mind a 4 bizottság egyhangúlag
támogatja és javasolja a közgyűlésnek a jóváhagyást. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszonyé a szó.
Halkóné dr. Rudolf Éva: (képviselő) Tisztelt Államtitkár úr, tisztelt Polgármester úr! Hallgatva
Államtitkár úr szavait nagyon röviden egy pár gondolatot megfogalmaznék. A honvédség
Nyíregyháza városában számos megjelenéssel, megnyilvánulással volt jelen, például a visszafogadó
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ünnepségek, karácsonyi hangversenyek, Nyíregyházi Egyetemmel való szoros kapcsolat kialakítása.
Ami azt vetítette előre, hogy a honvédség vezetése, a társadalmi igény és Nyíregyháza városvezetés
szándéka közös nevezőre jutott és ezt jelzi a mai napirendi pontunk is. Ehhez én szívből gratulálok
sok sikert kívánok, mert úgy gondolom, hogy ez a városunk megerősítését fogja szolgálni, a javunkat
fogja szolgálni mindannyiunknak. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester} Köszönöm szépen. Jeszenszki András

képviselő

úré a szó.

Jeszenszki András: (képviselő} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Államtitkár úr.
Örömmel hallgattuk mi is ellenzéki képviselőként ezeket a szavakat. Hiszen valóban, aki ismeri a
várost történelmét az pontosan tudja, hogy Nyíregyháza igen jelentős katonai múlttal bír és nagyon
jelentős volt az a fajta tevékenység, jelenlét ami az elmúlt időszakban hiányzott. Nagyon sokáig
lehetne sorolni annak az előnyeit, amelyet egyébként Államtitkár úr sok tekintetben érintett. Legyen
szó gazdaságfejlesztésről, vagy az egyetem kérdésére, hiszen nem olyan régen az egyetemnek a
tájékoztatóját is hallgattuk és nyilvánvalóan közös érdekünk az, hogy például egy ilyen típusú
fejlesztéssel az egyetem működését is stabilizálni segíteni tudjuk. Én csak egyetlen dolgot emelnék
ki, ami az összvárosi és a városlakók szempontjából nagyon fontos lehet és ez a mindennapos
biztonságérzet. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen jelenlét már önmagában is okoz egy fajta
pozitívumot, amelyet nyilván nekünk ellenzéki képviselőként is egyrészt üdvözölnünk kell, más részt
pedig a szavazatunkkal támogatunk. Én egyetlen javaslatot szeretnék, talán gondolatot
megfogalmazni a városvezetés felé. Ennek az ingatlan a szomszédságában van egy épületrész,
amelyhez kötődően sokszor fogalmaztunk meg módosító indítványokat önkormányzati
bérlakásokat illetően, és hogyha egy ilyen típusú fejlesztés elindul a városban és jelenlétnövekedés,
ami nyilván a gazdaságot is erősíteni fogja, az oktatást és egyéb kérdéseket, akkor felmerül annak is
az igénye, hogy még nagyobb arányban szükség lesz önkormányzati bérlakásokra is. Ez egy jelentős
bevétele is lesz a városnak, ezt sem szabad egyébként elfelejteni. Érdemes lehet azt majd végig
gondolni, hogy ebből a bevételből valamilyen módon fordítson a város többletet bérlakások, új
önkormányzati bérlakások kialakítására, hiszen a honvédség jelenléte is nyilvánvalóan egyébként
majd igényeket fog megjeleníteni és természetesen ezeknek az igényeknek mi mindannyian örülni
fogunk. Köszönjük szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgá'rmester} Köszönöm szépen. Lövei Csaba

képviselő

úré a szó.

Lövei Csaba:( képviselő} Tisztelt Államtitkár úr, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Először is
Jeszenszki Andráshoz csatlakozva én örülök annak, hogy egy most már sok-sok éve üresen álló
ingatlan a város egy frekventált részén élettel fog megtelni és nem lesz a továbbiakban az enyészeté.
Ennek, mint önkormányzati képviselő mindenképpen örülök. Ezen kívül megnyugtató érzés az, hogy
ide települ még ha tartalékos ezred vezetése is Nyíregyházára és itt lesz egy aktív honvédségi erő.
Mint biztonságpolitikai kérdések iránt érdeklődő embert eddig a megváltozott biztonságpolitikai
helyzet, az utóbbi években megváltozott biztonságpolitikai környezet miatt megvallom önöknek
zavart, hogy a keleti határ közelében legközelebb Debrecenben található aktív és adott esetben
cselekvőképes katonai erő. Ennek a tartalékos rendszernek a kiépítése és különösen a vezetésének
a Nyíregyházára települése ebben az vonatkozásban is megnyugtató változást hozott. Én köszönöm
szépen a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy a tervezésnél megyénkre, a megyeszékhelyünkre

gondoltak. Köszönöm szépen.
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Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm nem látok több hozzászólást. Az ellenzéki képviselő
felvetésére, eddig se volt enyészeté ez az épület tudjuk. Erről is tárgyaltunk és az ott folyó eddigi
sporttevékenység is megy tovább és a bevétel még nem folyt be Képviselő úr. Természtesen végig
gondoltuk, mint ahogy egy ilyen ügylet sem egy két hét alatt fogalmazódik meg. Tehát több hónap
áll mögöttünk, míg ide hoztuk a közgyűlés elé. Amikor odaérünk a hídhoz át fogunk menni rajta.
Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e az elhangzottakra reagálni?
Szabó lstván:{Honvédelmi Minisztérium államtitkára) Köszönöm szépen nem.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlés, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

79/2019.(V.30.) számú
határozata
a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
A
az

Közgyűlés

előterjesztést

megtárgyalta, és

a Nyíregyháza belterületi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű,
természetben Nyíregyháza Kert köz 6. szám alatt található ingatlant a Honvédelmi Minisztérium részére
zárt pályázat keretén belül történő elidegenítésre kijelöli és a licit induló árát nettó 358.000.000. Ft
egységáron határozza meg.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, támogatja az ingatlan
eladását a Honvédelmi Minisztériumnak. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezzel az elmúlt
évek kiváló együttműködése egy új fokozatba ér, amire mi készen vagyunk, és ezt én személyes
tapasztalatom alapján tudom mondani, hogy a honvédség is. Azt gondolom, hogy semmi akadálya
nincs annak, hogy ezt a projektet tovább vigyük és esetleg majd más is kövesse. Köszönöm szépen
Államtitkár úrnak, hogy itt volt velünk, köszönöm az aktív részvételét és köszönöm Apáti Zoltán
dandártábornok úrnak, hogy ő is itt volt a közgyűlés napirendi pontjának a tárgyalásán. A második

napirendi pontunk következik.
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2./ napirend: Előterjesztés a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú
ingatlanok elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának, valamint
vételárának meghatározására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm dr. Gaál Sándor esperest, aki a napirendi pont

tárgyalására érkezett. Ugyan az a helyzet tisztelt közgyűlés ennél a napirendi pontnál is mint az
elsőnél. Nem pusztán egy ingatlan értékesítéséről van szó. Nem is csak egy kiváló, ebben az esetben
a református egyházzal való együttműködés továbbfejlesztéséről, hanem egy olyan projekt
indulásáról, amivel azt gondolom, hogy egyaránt gazdagodik a város és a református egyház is.
Kérdezem esperes urat, hogy kíván-e szóban most valamit elmondani. Átadom a szót.
Dr. Gaál Sándor:(esperes-lelkipásztor) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Amennyiben

nyilván való a szándék az

előterjesztés

alapján, úgy nem kívánok szólni.

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

valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék
a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm, dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszonyt kérem.
Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben
foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Konkrétan ugye arról van szó, hogy a Törzs

utcán, ahol a református egyház templomot, plébániát épít, mellette egy további területet szeretne
vásárolni, a városvezetés pedig szeretné eladni óvoda kialakítása céljából. Egy 3 csoportos óvoda
jönne létre. Ehhez a szükséges forrással a református egyház rendelkezik. Én ezt nagyon fontosnak
és a város szempontjából nagyon jó dolognak is tartom, hiszen a római katolikus egyházzal a Szarvas
utcán volt az elmúlt években egy ilyen együttműködése az önkormányzatnak, egy nagyon szép
óvoda jött létre két ütemben. Az evangélikus egyházzal egy újabb csoportot hoz létre, erről szólt a
múltkori közgyűlésen az 1 éves meghosszabbítása annak, hogy a gyerekeket elhelyezzük. Most pedig
a református egyház szeretne két helyen is, a belvárosban és Örökösföldön is óvodát építeni. Én azt
gondolom, hogy ez nagyon jól kiegészíti azt a város által indított projektet, hogy mi építettünk egy
óvodát a kórház területén. Az összes többi 34 óvodát jövőre felújítjuk. Tehát ezzel a város óvodai
ellátása nem csak mennyiségben, hanem megfelelő minőségben is, szolgáltatásokban is a
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legmagasabb színvonalon lesz jelen. Van- e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? dr. Adorján Gusztáv képviselőé a szó.

Dr. Adorján Gusztáv:(képviselő} Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Esperes úr. Engedjék meg, hogy egy kicsit részre hajlóan mondjam azt, hogy nagyon örülök
ennek a lehetőségnek, amit itt most a város biztosított a református egyháznak. Hisz azt gondolom,
hogy az a város amelyiknek a lakossága növekszik, hála istennek egyre több fiatal helyezkedik itt el
és reméljük, hogy el fog helyezkedni. Egyre több és egyre nagyobb szükség lesz óvodákra. Most a
város biztosítja ezt a lehetőséget az egyház számára és az egyház pedig egy olyan nagy projekt
keretén belül fog egy 3 csoportos és egy 2 csoportos óvodát, 4 csoportos óvodát építeni a város
területén. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos és nagyon hasznos az felismerés, hogy
a jövő a gyerekekben van és én nagyon örülök, hogy a kórház területén is felépült a város
segítségével az óvoda. Nagyon szép. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen az egyház
tulajdona, de a város vagyonát és a város lehetőségét fogja a jövőben is biztosítani. Én örülök ennek,
és maximálisan támogatom. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólást. Szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

80/2019.(V.30.) számú
határozata
a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésre
történő kijelöléséről és licit induló árának, valamint vételárának meghatározásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és

• A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31036/4 hrsz-ú ingatlan 2996 m2 területű részéből, a 31035/26
hrsz-ú ingatlan 4 m2 területű részéből kialakítandó 3000 m2 területű ingatlant egyfordulós, zártkörű
pályázat keretében - az MRE Országos óvodafejlesztési Projekt keretében egy háromcsoportos óvoda
létesítése céljából - 3 éves beépítési kötelezettség előírásával a Nyíregyházi Református Egyházközség
(4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) részére elidegenítésre kijelöli.
A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31035/26 hrsz-ú ingatlan 41 m2 területű részét egyfordulós,
zártkörű pályázat keretében a Nyíregyházi Református Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.)
részére elidegenítésre kijelöli.
A fenti ingatlanok együttes licit induló ára bruttó 36.000.000,- Ft, azaz Harminchatmillió forint.
A 31036/4 hrsz-ú és a 31036/5 hrsz-ú ingatlant terhelő 22 kV-os közcélú légvezeték kiváltása vevő feladata
és költsége. Határidő: a 31036/5 hrsz-ú ingatlanból kialakuló út kivitelezését követő 3 éven belül.
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Fizetési feltételek: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat
megelőző elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül.
• A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31036/4 hrsz-ú ingatlan 3817 m 2 területű részéből, a 31036/5 hrszú ingatlan 1060 m2 területű részéből kialakítandó 4877 m2 területű ingatlant bruttó 44.200.000,- Ft, azaz
bruttó Negyvennégymillió-kettőszázezer forint licit induló áron egyfordulós, zártkörű pályázat keretében
a Nyíregyházi Református Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) részére elidegenítésre kijelöli.
Fizetési feltételek: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat
megelőző elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül a vételár 10%-ának
megfelelő összeg (4.420.000,- Ft) kiegyenlítése foglaló jogcímen, a fennmaradó vételárrész kiegyenlítése
2019. december 31. napjáig.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Azaz támogatja az ingatlan értékesítését. Köszönöm szépen
Esperes úrnak megtisztelt bennünket a jelenlétével. Harmadik napirendi pontunk a következő:

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem az

erről

készített kisfilm indítását.

Összefoglaló kisfilm
Április 26-án rendezték meg az önkormányzata által szervezett Városi Ballagási Ünnepséget, ahol a
város 20 középiskolájából képviselték társaikat a megjelenő végzősök, akiket Dr. Kovács Ferenc
polgármester köszöntött, majd a hagyományok szerint ballagási emléket kaptak.
Ugyanezen a napon rendezték meg az egészséges életvitel népszerűsítő menü-menza projekt
zárórendezvényét a Kertvárosi iskolában, ahol dr. Urlich Attila alpolgármester volt jelen az
önkormányzat képviseletében.
Április 26-án felpezsdült Nyíregyháza belvárosa. A Helló Nyíregyháza! rendezvényen idén is több
helyszínen, Ifjúság, Honvédség, Tavasz, Kölyök, Egészség utcákkal, Civil-, és Könyv- szigettel, a
Magyar Kard Napjával, valamint koncertekkel derűvel és jókedvvel üdvözöltük a tavaszt.
Április 28-án különleges helyszín és program várta azokat, akik ellátogattak a Nívó-díjas Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar 10. Tavaszi Hangversenyére, amelyet Gershwin Est címmel rendeztek meg a
nyíregyházi Zsinagógában. A hallgatóságot és a zenekar tagjait Dr. Kovács Ferenc polgármester
köszöntötte.
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Civil kezdeményezésre szerveztek szemét szedési programot a Gangesznek becézett patak és
környezet megtisztítása érdekében egy 6 km-es szakaszon április 28-án. A kezdeményezéshez
Tormássi Géza a városrész önkormányzati képviselője is csatlakozott.
Április 29-én Dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni szemlét
tartott a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című projekt keretében épülő új
a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcán át a Kállói út végéig és a Szent István útig
megvalósuló kerékpárút építési munkálatinál.
A Nyírerdő Zrt. támogatásával is folytatódott a nagyszabású fásítási program Nyíregyházán. dr.
Kovács Ferenc polgármester és Szalacsi Árpád, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója április 29-én közösen
ültettek fát Örökösföldön. A Nyírerdő felajánlásának köszönhetően idén tavasszal 190 fát és több
mint 210 cserjét ültetettek el a város több területén.
Önkormányzati forrásból megépült a Család utcán városunk legújabb, immár a 7. kutyafuttatója. A
létesítményt április 30-án Dr. Adorján Gusztáv és Tóth Imre önkormányzati képviselők adták át
ünnepélyesen.
Május 2-án tartották a Megyei Gyermekkönyv hónap megnyitóját.
Megemlékezést rendezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május
3-án, Szent Flórián Napja, és ünnepséget a Nyíregyházi Tűzoltóság 135. éves fennállásának
alkalmából. A jubileumi állománygyűlésen Dr. Kovács Ferenc polgármester ez alkalomból a
nyíregyházi tűzoltók munkájának, ódaadó szolgálatának elismeréseként DÍSZOKLEVELET
adományozott.
Tavasz végére elkészül a Bujtosi Városliget rekonstrukciója a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza
területén" című projekt keretében. Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Adorján Gusztáv és Tóth
Imre önkormányzati képviselők május 8-án sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni szemlén
tekintették meg a munkálatok állását.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyetemi Oktatókórház, valamint a Debreceni Egyetem
'Egészségügyi Karának közös szervezésében május 9-10-én rendezték meg a Várandósság Hete
programsorozatot.
Nagyságrendet lép az ország elektromosautó-töltőben: több mint száz ALDI üzlet parkolójában alakít
ki töltőpontokat az E.ON, az elsőt Nyíregyházán adták át május 9-én.
Ugyanezen a napon ülésezett az ldősügyi Tanács.
Május 9-én együttműködési megállapodást kötött a Jósa András Múzeum és a Móricz Zsigmond
Színház.
A Jósa András Múzeum nyerte el az „Év Múzeuma" díjat 2019-ben. A díjat a Magyar Nemzeti
Múzeum kertjében, a Múzeumok Majálisa programon vette át Dr. Rémiás Tibor igazgató.
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A Megyei Rendőr-főkapitányság és a Megyei Balesetmegelőzési bizottság szervezte meg a
kerékpáros iskola kupa országos döntőjét május 7-e és 9-e között Nyíregyházán.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói kiemelkedően jó eredményeket értek el az országos
tanulmányi versenyeken. Május 10-én ez alkalomból ünnepség keretében köszöntötték a
szakképzés ifjú tehetségeit, mintegy 50 tanulót, melyen Jászai Menyhért alpolgármester is
köszöntötte a kiváló eredményt elért diákokat.
A Felvidék 1947 Egyesület május 11-én koszorúzással emlékezett az 1945-48 között áttelepített
családokra a Városházánál levő emléktáblánál, majd az Északi temetőben.
Május 11-én rendezték meg a CityWalk projekt keretében az „Utcai piknik" programot.
Május 13-án rendezte meg a megyei levéltár Margócsy József 100. születésnapja alkalmából a
"Margócsy-hagyaték" című adatbázis bemutatóját, ahol dr. Urlich Attila alpolgármester köszöntötte
a vendégeket a Levéltárban.
A Nyíregyházi Egyetem 14. alkalommal rendezte meg Karriernapját és állásbörzéjét, ahol Dr. Kovács
Ferenc polgármester is köszöntötte a résztvevőket.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara volt a házigazdája a XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett
Ápolók Országos Kongresszusának május 16-án, amelyet a Pangea Hotelben rendeztek meg.
Nyíregyháza Önkormányzata és a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum „Fiatalkori
bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel" címmel rendezett szakmai konferenciát május
16-án a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
A GOF-HUNGARY Kft. és a „KOR-AN 98" Kft. konzorciumi együttműködés keretében, pályázati forrás
segítségével építette fel új gluténmentes zabfeldolgozó üzemét Nyíregyházán. Az ünnepélyes
avatáson többek között részt vett és felszólalt Dr. Kovács Ferenc polgármester.
Május 16-án rendezték meg a Ill. MARSO Barátságos Tenisz Kupát a Marsó Tenisz Centrumban. A
nagyobb városi cégek mellett a Polgármesteri Hivatal csapatával is.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ regionális szakmai módszertani konzultációt szervezett
az Esélycentrumon a régió, idősellátással foglalkozó szakembereinek, melyen Jászai Menyhért
alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket.
Az országos legjobb helyi

hírműsorát

készíti a Nyíregyházi Televízió, a Város-Kép Nonprofit Kft., a
híradóját a helyi televízió országos egyesületének éves
konferenciáján ismerték el május 16-án helyi érték fődíjjal. A szakmai szervezet legrangosabb
kitüntetését Zagyva Gyula ügyvezető vette át a díjkiosztó gálaműsoron amit a professzionális
munkáért, a hitelességért, valamint a kiemelkedő formai megoldásokért és dinamizmusért ítélték
oda.
legidősebb

szerkesztőségének
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A Szabolcs és az Igrice Néptáncegyüttes is elnyerte a szakmai zsűri legmagasabb elismerését, a
legjobbaknak járó „Kiemelt Nívódíjas Együttes" címet az Országos Martin György Néptáncszövetség
minősítő fesztiválján, amit a Váci Mihály Kulturális Központban rendeztek meg.
Nyíregyháza Önkormányzata Városnapi programsorozattal várta az érdeklődő nyíregyháziakat
május 17-18-án a város újratelepítésének 266. évfordulója alkalmából, melynek első elemeként a
Települési Értéktárban újonnan felvett nemzeti értékek első elemeként, a Települési Értéktárba
újonnan felvett nemzeti értékek értékgondnokainak adott át emléklapot dr. Kovács Ferenc
polgármester a Városháza dísztermében.
Délután ünnepi közgyűlést hívtak össze, melynek keretében Kiryat Motzkin és Nyíregyháza
testvérvárosi kapcsolatának 20 éves, lvano-Frankivszk és Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatának
15 éves jubileumát is ünnepeltük.
Az ünnepi

közgyűlést

koszorúzással egybekötött megemlékezés követte a Városalapítók szobránál.

Május 18-án a „Szelektív Szombat" családi vetélkedőnap, meg a Város Tortája, egy 2500 szeletes
szabolcsi tejfölös diótorta várta a városlakókat, amit az idén is a Sipkay tanulói sütöttek meg.
Ugyanezen a napon rendezték meg Nyíregyháza belvárosában a „Nyíregyházi Nagydíj
Háztömbkörüli Kerékpárversenyt- a KOMÉTA Kritérium Liga sorozat főfutamát, ami egy fontos
lépcsője a július 20-21-ei V4 kerékpárversenynek, ami szintén érinteni fogja a várost.
A MAGYAR TEÁTRUMI TÁRSASÁG május 20-án a Móricz Zsigmond Szinházban tartotta éves első
közgyűlését.

Folyamatban van és jó ütemben halad a Tófürdő rekonstrukciója. A munkálatok állását Dr. Kovács
Ferenc polgármester május 21-én sajtónyilvános helyszíni bejáráson tekintette meg.
Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a VLAMI és 45 éves lett a Nyírség Táncegyüttes. A
jubileumi programsorozat részleteit május 21-én sajtótájékoztatón ismertették.
Az önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében május 23- án rendezték meg immár
hatodik alkalommal a „Szépkorúak" Nyíregyházi Sporttalálkozóját a Városi Stadionban.
Május 24-én egész napos programmal várták az
Napján.

érdeklődőket

a Jósa András Múzeumban a Régészet

Május 25-én újra startolt a „Bringa Piknik" a Nyíregyháza - Tokaj útvonalon. A több mint ezer
kerékpárost Dr. Kovács Ferenc is köszöntötte a Kossuth téren.
Rangos sporteseménynek adott otthon május 25-én a Continental Aréna. A magyar női röplabdaválogatott 3-1-re legyőzte a francia csapatot az Európa-liga arany divíziójának első, nyíregyházi
fordulójában, majd a magyar férfi röplabda-válogatott 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina csapata
ellen az Európa-liga ezüst divíziójának első fordulóján.
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Nyíregyháza önkormányzata május 26-án gyermeknapi programokra hívta és várta a nyíregyházi
családokat a Kossuth téren, de színes programokkal várták a gyermekeket például Felsősimán, a
Kertvárosban és az Állatparkban is.
Május 26-án a Hősök Napja alkalmából hagyományosan több helyszínen rendezett megemlékezést
az önkormányzat. Az emlékezők fejet hajtottak a Hősök temetőjében, ahol Dr. Ulrich Attila mondott
emlékező beszédet.
Rendben zajlott május 26-án az Európa parlamenti választás Nyíregyházán. A választók 42,44 %-a
(40.212 fő) járult az urnákhoz ezen a napon. Az előzetes adatok szerint a legtöbb szavazatott a
FIDESZ-KDNP Pártszövetség kapta, 18.479-et szám szerint, amely az összes szavazat 46,23
százalékát jelenti.
Elkezdődött az új nappali szociális ellátást nyújtó intézmény építése az Őz utcán, amely a projekt
keretében valósul meg. A beruházás alapkövét május 28-án Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai
Menyhért alpolgármester, és Andó Károly, a városrész önkormányzati képviselője ünnepélyes
keretek között helyezték el.

Május 28-án Dr. Kovács Ferenc polgármester, Halkóné Dr. Rudolf Éva a Köznevelési, Kulturális és
Sport bizottság elnöke, valamint Kőhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője is
köszöntötte Nyíregyháza sportösztöndíjban részesülő sportolóit. Idén 9 millió forintot osztottak szét
14 sportágban 45 sportolója között.
Május 29-én harmadik alkalommal rendezett a Nyíregyházi Rotary Club és Nyíregyháza megyei jogú
város Integrált Sportversenyt. A Continentál Arénában. 100 gyerek versenyezhetett azokból az
iskolákból, amelyekben fogyatékkal élő gyermekeket is oktatnak.
Az eltelt időszakban városunk három szépkorú polgárát köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából:
Elek Lászlónét Jászai Menyhért alpolgármester,
Nagy Józsefnét Bajnay Kornél közgyűlési képviselő,
Andrási Péternét Halkóné Dr. Rudolf Éva közgyűlési képviselő köszöntötte és adta át az ünnepeltnek
Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját.
További jó egészségben töltött szép éveket kívánunk az ünnepelteknek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen rövid szóbeli kiegészítésként tájékoztatom a
tisztelt Közgyűlést, hogy május 9-12. között tserlohnban részt vettem a 30 éves jubileumi
testvérvárosi évfordulónk alkalmából rendezett ünnepségen. Ennek a nyíregyházi megünneplésére
szokásaink szerint majd következő évben, a városnapon kerül sor.
Május 24-én a Szatmárnémeti városnapi rendezvényen Dr. Ulrich Attila alpolgármester képviselte
önkormányzatunkat.
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Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy május 31. napjával Vinginder Tibor, a NYÍRINFO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének munkaviszonya nyugdíjba vonulása miatt megszűnik. Június l-től határozatlan
időtartamra Nagy Attilát neveztem ki ügyvezetőnek.
A közgyűlés 41/2018. (111.29.) számú határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős- Egészség és
Sportpark Program keretében városunkban 9 db sportpark és 2 db futókör megvalósításáról.
Most kilenc helyszínen 15 db eszközt tartalmazó "D" típusú sportpark épül meg, továbbá két db 200
m-es futókör kivitelezésére is sor kerül a Malomkertben, a Szántó Kovács János utcán, és
Nyírszőlősön a Kollégium utcai Közösségi Parkban. Ezek a kivitelezések
júniusban elkezdődnek
terveink szerint és nyár végéig be is fejeződnek. A munkálatokkal kapcsolatosan előre is kérjük a
lakosság szíves türelmét és megértését. Ezt mondhatom általános jelleggel is, hiszen 80 körüli
helyszínen folyik most Nyíregyházán egyszerre, párhuzamosan beruházás. De hála istennek ennek a
nagyrésze már néhány héten vagy 1-2 hónapon belül be is fejeződik. Van-e valakinek kérdése a két
közgyűlés közötti tájékoztatóhoz? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás
következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon a tájékoztató tudomásul vételére.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

81/2019. (V. 30.) számú
határozata
a két

közgyűlés

között történt eseményekről szóló tájékoztatóról

A Közgyűlés
a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

4./napirend: Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltsége tevékenységéről, jövőjéről (szóban)
Előadó:

llyés György megyei vezető

mentőtiszt

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm szeretettel llyés György urat aki a megyei mentősök
vezetője és át is adom a szót a szóbeli tájékoztatóra.
lfyés György:( megyei vezető mentőtiszt) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Örömömet
fejezem ki az által, hogy a tavalyi évben is itt lehettem és most az idei évben is beszámolhatok, illetve
tájékoztatást adhatok a 2018-as évben a mentőszervezetünk működéséről, tevékenységéről. A
mentési rendeletnek megfelelően az országos mentőszolgálat feladatai közzé tartozik a mentés,
ezen belül az azonnal elvégzendő feladatok 2 órán belül és 2 órán túl a mentési készenlétet igénylő
körzetszállítások. Továbbá feladatunk még a betegszállítás, illetve a rendezvény biztosítás és a
mozgóőrségeknek

az ellátása. Hívószámaink továbbra sem változtak. Természetesen a lakosság

bármely hívószámot tárcsázhatja. Gyakorlatilag a 112-es segélyhívó központba

fog

beérkezni a

18
megkeresés és természetesen az illetékes megyei mentésirányítási rendszerünk fogja továbbítani az
ellátandó feladatokat, illetve a megkereséseket. Egy pár gondolat a mentőszervezetünkről. A
munkavállalók száma közel 437 fő megyei szinten, 18 mentőállomás található a megyénkben plusz
egy irányító csoport, mely Nyíregyházán található meg. Szervezet kocsiparkunk a tavalyi évhez, az
51-hez képest annyiban változott, hogy 50 db. lett. Viszont ez azt vonta maga után, hogy a meglévő
kocsiparkunk heti számban sokat több órában fut. Tehát igazából ez az 1 kocsinak a „hiánya" nem
hiány, hiszen szervezett óraszámot tekintve sokkal többen vagyunk jelen. Állás egységeinket
tekintve az emeltszintű orvos mentőtiszttel ellátott mentőegységeinkből a megyében 12 db.
található meg. BLS azaz mentőápoló, mentőgépkocsival felszerelt rendelkező mentőegységünk 39
található. Lefedett területünk az megközelítőleg egy 5936 km 2, 229 település található meg, és KSH
adatok alapján 558361 főnek az ellátásában veszünk részt. Egy pár összehasonlító adat a 2017-es és
a 2018-as statisztikai számok alapján. A feladatszámunk a 17-es évhez mérten növekedést mutat,
az elmúlt évek viszonylatában ez egy folyamatos tendencia. Azt gondolom, hogy tudjuk mindannyian
azt, hogy az európai tagállamokban egy elöregedési folyamat van. Ez előre vetíti azt is, hogy
természetesen a betegségek is jelen vannak. Tehát ez egy növekedő tendencia. Tömeges
baleseteket tekintve tavalyi évben 4 volt a megyénkben, tavaly előtt 4 volt. 2018-ban pedig 10.
Ennek az okát nem tudom, hogy miben lehet keresni. Természetesen akár a megyénket érintő
átmenő forgalom vagy esetlegesen a gépkocsivezetők nem felelősségtudatos közlekedése hozhatja
magával. De elmondhatom azt, hogy a tömeges helyszínen megfelelő számú mentőegységgel
vettünk részt. Hatékonyan és professzionálisan láttuk el a feladatunkat. Mentőszervezetünkhöz
nem érkezett semmilyen jellegű panaszos megkeresés ezekkel kapcsolatosan és természetesen a
megnövekedett feladatszámok arányában a megtett kilométerek is növekedni fognak. Azt
gondolom, hogy ez magával hozza. Elmondhatom még azt is, hogy megyénkben nincs légi
mentőjármű, bár 95-96 körül,·95 körül még megtalálható volt. A legközelebb elérhető és bevethető
helikopter az Debrecenből, illetve a miskolci légibázisról érhető el. Örömünkre szolgál az, hogy
kialakításra kerül a HELIPORT 2017 -ben, illetve 2018-ban 49 alkalommal vettük ezt igénybe. Ez
megoszlott a miskolci és a debreceni mentőhelikopterek között. Azt gondolom, hogy ez nagyon
fontos számunkra, hiszen a beteg átadási út az megrövidült ezáltal, nem lett arra szükség, hogy egy
külön átvevőhelyen földi mentőegységeink vegyék át a helikoptertől, hanem így gyorsabban,
hatékonyabban ~erülhetnek végleges ellátásra a rászorult betegek, sérültek. Egy pár gondolat a
nyíregyházi mentőállomásról. Nyíregyházi mentőállomáson 1 db. rohamkocsi teljesít szolgálatot 24
órában, 1 db. esetkocsink 24 órában, 7 db. mentőkocsi ebből 3 mentőkocsi 24 órában teljesít
szolgálatot. Munkavállalók számát tekintve 113 főt foglalkoztatunk, orvos, mentőtiszt 10 fő
található meg. Mentőápoló, mentőgépkocsi vezető pedig 32 -32 fő van jelen. Mentősirányításunk a
megyében Nyíregyházán található meg 39 főt foglalkoztatunk. Együttműködési kapcsolatunk.
Elmondhatom, hogy kifejezetten jó, bizonyos szervezeti egységeket kiválónak mondanám. Itt a
teljesség igénye nélkül a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, az egészségügyi alapellátás
igazgatóság, a kormányhivatal, ezen belül részt veszünk, részt veszek a védelmi bizottságban. A Jósa
András Oktató Kórház sürgősségi betegellátó centrumában, a gyermekosztállyal kifejezetten jó
kapcsolatot ápolunk, de természetesen a kórház valamennyi osztályával jónak mondható a
kapcsolatunk. Természetesen ÁNTSZ, Periféria Egyesület, a megyénkben működő alapítványok, civil
szervezetek, bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények. Itt megállnék egy szóra. Bölcsődék, óvodák,
oktatási intézmények tekintetében mondhatom azt, hogy napi szintű megkeresés van, hogy
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tartsunk, vegyünk részt az óvodák, bölcsődék, és oktatási intézmények életében.
Én azt gondolom, hogy ezeknek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni, hiszen a jövő nemzedéke
ismerje meg, lássa ezt a szép hivatást, amit mi végzünk. Együttműködési kapcsolatokról még. A
tavalyi évben a Megyei Védelmi Bizottság Kölcsén és Sonkádon tartotta árvízvédelmi gyakorlatát,
ezen is természetesen részt vettünk. A Nyíregyházi repülőtér védelmi gyakorlatában is jelen voltunk.
Hatékonyan együttműködtünk a társszervekkel. Meg kell említsem, hogy 2018. novemberében
megkeresett bennünket a Magyar Autósport Szövetség, ahol gyakorlatilag az első nyíregyházi rali
rendezvény biztosítására kértek fel, melynek örömmel tettünk eleget. Ez természetesen egy magyar
bajnoki futam volt. Idén, ha információm jó, akkor Európa Bajnoki futamot fognak rendezni
Nyíregyházán. Ennek a felkérésnek nagy örömmel tettünk eleget és elmondhatom, hogy az esemény
nagyobb baleset vagy bármilyen esemény nélkül zárult. A szív-city programunk tovább folytatódik,
15 ezer letöltés van országszerte, 600 riasztás volt országos szinten és ebből 25 sikeres újraélesztést
tudhatunk a magunkénak. Azt gondolom, hogy ezek a számok azért magukért beszélnek. Igyekszünk
törekedni arra, hogy ez a 15 ezer letöltés akár még több 100 ezer, 150 ezer legyen. Hiszen a
bajbajutottak számára az első és elsődleges ellátás mindig a laikus lesz, aki ott van közvetlenül
mellette és azonnal meg tudja tenni azokat a beavatkozásokat, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres
legyen akár egy újraélesztés. Hősképző Programunk továbbra sem állt le. Minden hónap utolsó
hétfőjén 15 órától, 17 óráig gyakorlatilag egy ingyenes újraélesztés keretében fenntartjuk a
nyíregyházi, illetve akár a megyei lakosság számára. Bárki bizalommal fordulhat hozzánk előzetes
bejelentkezésre nincs szükség. Természetesen, hogy ha nagyobb létszámú csoportok szeretnének
jönni akkor azért szükségünk van egyfajta egyeztetésre, mert korlátozottak a befogadóképességeink
az oktatóteremben. De természetesen állunk rendelkezésére mindenkinek, aki az újraélesztésben,
esetlegesen az elsősegély nyújtásban szeretne jártasságot szerezni. Köszönöm a figyelmet ennyit
szerettem volna és várom a kérdéseket.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek a
prezentációhoz, a szóbeli tájékoztatóhoz kérdése? Hozzászólni kíván-e valaki? dr. Adorján Gusztáv
frakcióvezető úré a szó.
Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Vezető úr.
Azt gondolom, hogy többes szerepemben is azért kértem szót, hogy megköszönjem a
mentőszolgálatnak azt a munkáját, amivel mi naponta szoktunk találkozni már ilyen átvitt
értelemben is. Én azt gondolom, hogy ebből a beszámolóból is meglátszik, hogy milyen sokrétű
feladata van a mentősöknek és mennyire fontos az, hogy ha baj van akkor ott legyenek időben. Ezt
mi saját magunk is tapasztaljuk, látjuk. Hisz minden katasztrófa helyzetnél ott vannak és részt
vesznek és biztosítanak. Engedjék meg, hogy a FIDESZ Frakció nevében és saját magam nevében is
további, sok sikert és kevés munkát kívánjak önöknek. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úré a szó.
Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, Kedves előterjesztő,
előadó. Köszönjük szépen ezt a tartalmas beszámolót és köszönjük szépen azt a nagyon
felelőségteljes munkát, amelyet mindannyiunkért végeznek. Nyilván való az, hogy mindannyiunk
közelében előfordul olyan eset, amikor szükség van az önök munkájára és valóban ezzel

egyetértünk, hogy azt kívánjuk, hogy minél kevesebbszer legyen erre szükség. Egy óriási felelősség
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és nagyon fontos az, hogy milyen módon történik ez a munkavégzés. Egy nagyon apró kérdésem
lenne és aztán talán egy javaslat. Elhangzott a helikopternek a kérdése. Teljesen laikus vagyok azért
tennék fel egy kérdést, hogy így, hogy a másik két megyében van helikopter megfelelő-e az ellátás?
Vagy szükség lenne arra, hogy Nyíregyházán is legyen. Én laikus vagyok, tehát ha erre tud választ
adni megköszönöm. A második részében a hozzászólásomat még annyival egészíteném ki, hogy
szóba kerültek az oktatási intézmények és a prevenciónak a kérdése, ami a beszámolóban is kiemelt
szerepet kapott. Csak alátámasztani tudom, amit ön mondott, hiszen abban az intézményben, ahol
én dolgozom nagyon gyakran jelennek meg az önök kollégái és valóban olyan típusú tevékenységet
nyújtanak, illetve olyan felvilágosítást, ami valóban nagyon fontos a diákság számára. Olyan pozitív
dolgokat láttam itt, amit érdemes lenne még erőteljesebben valamilyen módon a helyi médián vagy
az önkormányzati lapok segítségével valahogy eljuttatni az emberekhez, például ez a szívnek a
területe. A családban érintettek vagyunk, ilyen lehet például a sztróknak a területe, ami nagyon
fontos dolog és ott perceken sok minden múlik. Tehát érdemes ezt a fajta prevenciót, az önök
jelenlétét talán a médiában erősíteni, mert az még inkább segíti ezt a tevékenységet. Én minél
kevesebb esetszámot és jó egészséget kívánok ahhoz a hivatáshoz, amit választottak maguknak.
Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Több hozzászólót nem látok. Kérdezem llyés

György urat, hogy kíván-e reagálni, illetve elhangzott egy kérdés, megadom a szót válaszadásra.

llyés György:(megyei vezető mentőtiszt) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Kérdésre
egyszerű, azt gondolom egyszerű a magyarázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye én azt gondolom,
hogy esetkocsi szintű lefedettségben nagyon jól szervezet, nagyon jól logisztikázott. Azt gondolom,
hogy a helyszíni ellátás során gyakorlatilag szekundertranszport, azaz a másodlagos szállítás
szempontjából lehet fontos a mentőhelikopter. Az elsődleges ellátás tekintetében emeltszinten ez
megtörténik és nem gondolnám, hogy ezzel nyernének vagy esetlegesen hátrányba kerülnének
azáltal, hogy Miskolcról vagy Debrecenből indítják a helikoptert. Hiszen a földi úton ugyan úgy 15
percen belül a helyszínen vagyunk, ellátjuk, stabilízáljuk. A távolságok miatt szoktuk igénybe venni
a másodlagos szállítást, a transzportot a végleges azaz definitív ellátó intézmény felé, pld. egy
Záhonynál történő balesetnél a Kisvárdai esetkocsink természetesen kint van ellátja. De mivel a
definitív vagy más néven végleges ellátása Nyíregyházán történik meg, profitálni fog a beteg azáltal,
hogy helikopter fogja elhozni Záhonyból. De nincs időveszteség, az ellátását tekintve a legmagasabb
szintűt fogja megkapni a helyszínen, viszont transzport szempontjából ez nem idő kiesés. Nem
tudom, hogy elfogadható-e? Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni llyés György
úrnak ezt a valóban tartalmas tájékoztatót. Én azt gondolom, ez annak a jele részünkről, hogy a
közgyűlés

fontosnak, kiemelten fontosnak tartja a megyei mentőszolgálat tevékenységét, ezért is
kerül sor évenként ilyen tájékoztatóra. Gratulálok a munkájukhoz és én azt gondolom, hogy itt a
nagyvárosi, szokásos mindennapi élet által adott feladatok, kihívások mellett itt Nyíregyházán egyre
nő a nagy versenyek, nemzetközi versenyek száma. A rali mellett lesz majd jövőre - már tervezünka világbajnoki futamot kerékpárosoknál. Tehát ezek is a város nagyrendezvényei mellett egy újabb
feladatot jelentenek a mentőszolgálatnak. És az is, hogy a turizmus most már olyan szinten van
Nyíregyházán elmúlt néhány évben, ami azt jelenti, hogy több 100 ezer ember jön el hozzánk. Tehát
nyilvánvalóan ez is egy plusz feladatot jelenthet, s nagyon fontosnak tartom azt a tájékoztató,
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felvilágosító munkát, amit a mentőszolgálat végez. Ezért is indítottuk mi 7 évvel ezelőtt a
defibrillátor programot és annak is örülök, hogy szinte most már minden, nagy közönség által
látogatott helyen a városban van defibrillátor. De valóban én is azzal zárom, hogy ne legyen sok
munkájuk. Köszönjük szépen a megjelentést és a tájékoztatót és szavazás következik. Kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az tájékoztató elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

82/2019. (V.30.) számú
határozata
az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége
tevékenységéről, jövőjéről

A

Közgyűlés

az Országos

Mentőszolgálat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

tevékenységéről, jövőjéről

szóló

tájékoztatót tudomásul veszi.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A Közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a mentőszolgálat
tájékoztatóját. Köszönöm szépen llyés György megjelenését és prezentációját. S. napirendi
pontunkkal folytatjuk a munkánkat.

5./

napirend:

Előterjesztés

az Önkormányzat 2018. ev1 gyermekióléti
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

és

gyermekvédelmi

osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt a beszámolót a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta,
kérem dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt ismertesse a Bizottság álláspontját.
Dr. Rákóci lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az

előterjesztést

megtárgyalta és 6 igen szavazattal

egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése a beszámolóhoz? Hozzászólni
kíván-e valaki? Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy nagyon
fontos beszámolót tárgyalunk most és remélhetőleg fogunk elfogadni. Nagyon sokszor beszélünk a különböző
épületfelújításokról, sportlétesítmények fejlesztéséről, játszóterek építéséről, amely mind nagyon fontos a
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gyermekek számára, de itt most amikor a tartalmi munkát egy nagyon alapos, részletes, komplex anyagban
bemutatjuk én azt gondolom, hogy ez mutatja annak a szakmai munkának a mélységét, amelyet az
intézményeink az Önkormányzat összefogásával irányításával elvégeznek. Csak emlékeztetőül a tisztelt
Közgyűlésnek, itt a Gyermekjóléti Központunk, a Gyermekjóléti Alapellátás, az óvodai rendszer, a KÖZIM

munkatársai, az Egészségügyi Alapellátásnak a védőnői hálózata nagyon fontos, a gyermekorvosok hálózata,
a Hivatalban folyó szakmai munka az osztály részéről és a települési támogatások odaítélése, bírálata. Több,
mint ezer munkatársunk dolgozik a gyermekek jólétén és védelmén. Én azt gondolom, hogy amikor 2018.
október 25-én a Parlamentben átvehettük a Családbarát Önkormányzat Díjat, ez tulajdonképpen ennek a
munkának volt egy mintegy elismerése. Köszönet az ezer szakembernek és a Közgyűlésnek, a
városvezetésnek, hogy a feltételeket ehhez biztosítja. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólót. Szavazás következik.
Szavazás előtt én is kiemelném ennek a munkának a fontosságát abból a szempontból, hogy infrastruktúra
fejlesztés nagyon kellett, nagyon fontos, de az a szakmai munka, ami mindennap a gyermekek körül nagyon
jó színvonalon jelen van, az talán még fontosabb. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a beszámoló
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

83/2019. (V. 30.) számú
határozata
az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
A Közgyűlés

az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Bevezetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket,
melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)
Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja
•
a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
•
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
•
•
a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait;
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•
•
•

a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
a bűnmegelőzés főbb pontjait, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az
általuk elkövetett bűncselekmények számának alakulását, a bűnelkövetés okait;
a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.

A felsoroltakon kívül a beszámoló kitér az előző évhez képest történt jogszabályi változásokra, illetve az
ellátórendszerben végbement fejlesztésekre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) továbbra is kiemelt feladatának tekinti a gyermekek helyzetének, ezen
keresztül esélyegyenlőségének javítását. Ezt a gyermekjóléti alapellátások biztosításával, különböző, törvény
által előírt és önkormányzati rendeletben a helyi sajátosságokhoz és szükségletekhez igazított támogatások
megállapításával, sokszínű intézményi háttér működtetésével, fenntartásával igyekszik elérni. A
szolgáltatások a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti
Központ szervezeti kereteiben működnek.
Nyíregyházán több intézmény és szervezet foglalkozik a gyermek korosztállyal. Az előbbiekben említett
intézményeken túl a köznevelési (óvodák, iskolák), egészségügyi (háziorvosok, védőnők, iskola-egészségügyi
ellátás), közművelődési intézmények stb. nyújtanak számos szolgáltatást, speciális ellátásokat. Ezek
bemutatására jelen beszámoló nem tér ki, de az önkormányzat egyéb programjai, koncepciói, különböző
előterjesztések mindezeket tartalmazzák.
A beszámoló elkészítéséhez az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, az intézmények
éves tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat,
információkat használtuk fel. Mindezeket kiegészítettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival.
Jogszabályi háttér

A beszámoló elkészítését az alább hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapozzák meg.
A gyermekek alapvető jogait az Alaptörvény deklarálja. A XVI. cikk (1) bekezdése alapján „Minden
gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és
gondoskodáshoz."
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a.
pontja az önkormányzatok hatáskörében ellátandó feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátások, továbbá a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítását.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) célja,
hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a
gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve
gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői
gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről (Gyvt. 1. § (1) bekezdés).
A 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet (továbbiakban Nmr.).

24

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének, szabályait. Nyíregyháza a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011.{Xll.16.) önkormányzati rendeletben szabályozta a különböző gyermekjóléti
ellátások és szolgáltatások helyi szintű szabályait.
Demográfiai jellemzők

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége 2018. január l-jén 117.121fővolt.A0-18 éves korosztály a
város lakónépességének 19,67 %-át teszi ki.
A gyermeknépesség eltartottsági rátája - a gyermekkorú népességnek (0-14 éves) az aktív korú (15-64 éves)
népességhez viszonyított aránya - Nyíregyházán 22,4 %, a megyei 23,3 %, a regionális 22, 7 % és az országos
adat 21,9 %.
1. táblázat
Korosztály
0-3
4-6
7-14
15-18
összesen

A 0-18 évesek korszerinti megoszlása 2018-ban Nyíregyházán
Lány
Fiú
2 204
2 356
1710
1829
4659
5009
2 650
2 630
11824
11223

Létszám (fő)
4 560
3 539
9 668
5 280
23047

Forrás: KSH

A demográfiai jellemzők ismerete szükséges a nevelés-oktatás szervezéséhez, biztosításához, a különböző
szolgáltatások (gyermekvédelmi, egészségügyi stb.) megszervezéséhez, működtetéséhez.
A gyermekjóléti ellátások rendszerét érintő főbb változások 2018-ban

II.

A gyermekjóléti ellátások rendszerében mind a pénzbeli és természetbeni ellátások, mind a szolgáltatások
vonatkozásában történtek változások az elmúlt évben. Ezeket e fejezetben röviden összefoglaljuk, de az
egyes elemeket az adott fejezetekben részletesebben is kifejtjük.
a)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatárának emelése

A Gyvt. 19. § (2) bekezdésének módosításával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági
jövedelemhatára 2018. január l-től megemelkedett.
A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 130%-áról
(37.050 Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475 Ft) emelkedett. Az ellátás tekintetében irányadó speciális
- a gyermeket egyedülállóként nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetén; tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek esetén; valamint a jogosultsági feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek
esetén alkalmazandó- jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 140%-áról (39.900 Ft) annak 145%ára (2018. évben 41.325 Ft) nőtt.
A Gyvt. 187. §-a alapján a módosítást a 2018. január l-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
b) Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése
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2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységgel. Az iskolai szociális munkának három fő irányzata alakult ki az országban. Az iskolai
szociális munka 2015. január l-től a gyermekjóléti szolgálat keretein belül lehetőségként jelent meg, célja a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
című EFOP-3.2.9-16 projekt keretében 2017. szeptembertől 2019. februárig kifutó támogatással
modellkísérleti program futott az általános működés szakmai kereteinek tapasztalati alapú kidolgozására,
ennek kerete 2,05 milliárd Ft volt. A szakmai támogatás az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 projekten keresztül valósult
meg.

A szolgáltatás jogszabályi háttere
2018. szeptember l-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az
általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló
egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes szabályozást az Nmr.
tartalmazza.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek
keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei
kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési
megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az együttműködési megállapodás tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a szolgáltatás
célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő mely időpontban
látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való hozzáférést.

A szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosításához alkalmazandó személyek munkakörének
megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő. Az Nmr. 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott
gyermekre vetítve 1 fő (40 óra) alkalmazását írja elő.
A KSH 2017/2018-as tanévre vonatkozó adatai alapján óvodában, általános iskolában, szakiskolában,
szakközépiskolában, szakgimnáziumban és gimnáziumban nem felnőttképzés keretében tanuló személyek
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száma 1.483.246 fő. A Nyíregyházi Járás területén a gyermek-, tanuló létszám 30825 fő, azaz a szükséges
szakember létszám 31 fő.
e)

szakmai létszám változás a feladat

bővülése

miatt

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma - az Nmr. szabályozásának megfelelően 2018. január l-jén 68 fő, figyelembe véve a feladatokat és az ellátási területet. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 21/2018. (IX.7.) önkormányzati rendelettel elfogadta az intézmény engedélyezett
létszámának folyamatos növelését. A döntés alapján 2018. szeptember 30-ig 10 fő, október 31-ig 10 fő és
2018. december 31-ig még további 10 fő felvételére került sor, így 2018. december 31-én az engedélyezett
létszám 98 főre növekedett.
A szakemberek elhelyezése a Nyíregyháza, Tűzoltó 1. szám alatti ingatlanban történt meg, ezzel
intézmény feladat ellátási helyeinek (székhely, telephely, nyitva álló helyiség) száma.

bővült

az

Az óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó állami támogatás összege 28.676.139 Ft volt 2018-ban.
d) infrastrukturális fejlesztések

A TOP-6.2.l.-16-NYl-20017-00001 Családbarát, munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című pályázat keretében
2018-ban 4 bölcsőde (5. számú Őzike Bölcsőde, 6.számú Napsugár Bölcsőde, 9. számú Micimackó Bölcsőde,
16. számú Aprajafalva Bölcsőde) külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult meg.
e)

vezetőképzés

2018. január l. hatállyal lépett életbe a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó
személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A vezetőképzés olyan hatósági képzés,
melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlato~ientált
fejlesztése.
A szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha
• állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet
intézményvezetője,

•
•
•

integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározott, a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

A rendelet alapján a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és
Gyermekjóléti Központ vezetője, illetve egyes telephelyek vezetőinek kötelező a vezetőképzésben történő
részvétel.
f)

fenntartóváltás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2017. (111. 30.) számú határozatában döntést hozott arról,
hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével,
továbbá úgy döntött, hogy amennyiben a társulás valamennyi tagönkormányzata a társulás 2017.12.31.
napjával történő megszüntetéséhez szükséges döntést nem hozza meg, úgy a jelzett időpontban kilép a
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társulásból. A Közgyűlés a határozatában felkérte a társulás valamennyi tagönkormányzatát, hogy a
társulással kapcsolatos döntésüket 2017. 05. 31-ig hozzák meg, illetve utasította a Hivatal érintett szervezeti
egységeit az átszervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésére.
A társulás tagönkormányzatai a társulással kapcsolatos határozataikat meghozták, és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatával megegyező döntést hoztak.
A Közgyűlés 140/2017. (VI. 29.) számú határozatában döntött a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
keretében ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések
meghozataláról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (7) bekezdése alapján
az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást
nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított
ellátást.
A települési önkormányzatok közül Kálmánháza Község, Nagycserkesz Község, Nyírpazony Nagyközség,
Nyírtura Község a társulás tagjaként, valamint Ibrány Város, Paszab Község, továbbá Tiszatelek Község
Önkormányzata kereste meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatát szociális és gyermekjóléti
feladatok biztosítása érdekében.
2018. január 1-től a fentiek következtében a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények- a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ - Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába kerültek. Az intézmények keretében működő
szolgáltatások a jogszabályi előírásoknak és az igényeknek megfelelő ellátási területtel működnek.
Ill.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a Gyvt. a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe,
elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében támogatásokat biztosít a család és a
gyermek számára.
A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében
meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel további
pénzbeli támogatást állapíthat meg. Az előzőekben hivatkozott 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelet
széles körben állapít meg olyan támogatásokat, amelyeknek célja, hogy megelőzze és csökkentse a
gyermekek anyagi típusú veszélyeztetettségét. 2015-től a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendeletében pedig
meghatároz olyan ellátásokat, amelyek segítik az anyagi nehézségekkel küzdő családokat, a létfenntartási
problémákkal rendelkező várandós anyák helyzetének javítását szolgálják, és amely a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz is támogatást nyújt.
A pénzbeli és természetbeni ellátások között részben a Gyvt.-ben szabályozott ellátások (pl.: rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény), részben a helyi rendeletekben szabályozott, un. önként, a saját költségvetés
terhére biztosított ellátásokat nyújt az önkormányzat a rászorulók részére. Az önkormányzat célja a szociális
biztonság megteremtése, a rászorulók részére megfelelő támogatások nyújtása.

111.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének, a szünidei gyermekétkeztetésnek, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. 2018-ban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át. Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a
nyugdíjminimum 145 %- a volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
elmondható, hogy az összes támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában
részesülnek, 2018-ban összesen 1 922 fő Nyíregyházán. A támogatásban részesülő családok száma 589.
2.

táblázat

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma
az egy főre jutó családi jövedelem szerint 2018-ban

2018

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az egy főre
jutó családi jövedelem szerint
14.250 Ft alatt
14.251-28.500
28.501-38.475
l 38.476-41.325
1
1
955
315
45
607
1
1
1

elutasítások
száma
156

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők családjában az egy főre jutó jövedelem jellemzően
az öregségi nyugdíjminimum összege (28.500 Ft) alatt van.
Az önkormányzat a helyi segélyezési rendszer alakítása során igyekszik nyomon követni mindazokat a
társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek hatással bírnak a szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerére. Amennyiben hosszabb időtartamot tekintünk át megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az
önkormányzat a kétévente ismétlődő helyi szociológiai kutatás 1 keretében vizsgálta ennek okát, illetve, hogy
mi állhat a csökkenés hátterében?

1

Nyíregyháza Életminőség panel jellegű kutatás
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1.

ábra

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
száma és aránya 2008-2018 között
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Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A támogatásban részesülők létszámának csökkenése hátterében részben a jogosultsági jövedelem határ
állandósága, a jövedelmi viszonyok javulása és a demográfiai változások állnak.
Fábián-Takács-Szigeti szerint Nyíregyházán „A 2010 és 2012 közötti periódus a válságból való kilábalás
volt, nőtt a foglalkoztatottak aránya, nominális értékben is nőttek a jövedelmek (a növekedés mind
a háztartásokra jutó összjövedelem, mind az egy főre jutó jövedelmek esetében mérhető volt), a
szegénységben élők aránya is enyhe csökkenést mutatott, és az FTI értékei is kedvezőbbek lettek.
időszaka

A kedvező tendenciák folytatódtak 2012 és 2015 között is, nőttek a nettó jövedelmek, a növekedés pedig
nemcsak „szétterült" a város társadalmi terében, hanem jelentős emelkedést mutatott a legalsó decilis
esetében." 2
3. táblázat
A jövedelmek egyenlőtlenségei Nyíregyháza városában - az egy főre jutó háztartási jövedelmek
eloszlása a jövedelmi tizedek szerint, 2012-2015. (átlagértékek, forintban)
2012

2

2015

%

Alsó decilis

22,487

29,057

ft 29,0

2. Decilis

38,359

43,864

+ 14,0

3. Decilis

48,482

50,835

+ 4,8

14. Decilis

56,787

62,552

ft 10,0

5. Decilis

63,748

73,173

:+ 14,8

6. Decilis

72,450

81,604

+ 12,6

7. Decilis

81,211

90,697

+ 11,7

~.

95,185

100,007

+ 1,0

Decilis

Fábián Gergely - Takács Péter - Szigeti Fruzsina : Jövedelmi helyzet és jövedelmi szegénység ln : Acta Medicinae et

sociologica, Volume 6 (2015) No. 18-19
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9. Decilis

113,259

113,571

I+ 0,3

Felső

174,524

217,818

I+ 25,0

7,7

7,5

decilis

510/Sl

Forrás: Fábián-Takács-Szigeti, 2015

A 2017-es adatfelvétel szerint az „átlagjövedelem növekedésének üteme 2017-re elérte a 13 százalékos
arányt. Az átlagjövedelem és a mediánjövedelem örvendetes növekedésének hátterében több
makrogazdasági és makrotársadalmi változás, intézkedés áll. Ilyen volt - többek között - a minimálbér, a
garantált bérminimum vagy a nyugdíjak emelése, de a város tekintetében talán a legfontosabb a
foglalkoztatottság növekedése.
A városlakók szubjektív megítélése is javult, hiszen 2018-ban jóval magasabb volt azoknak az aránya 2015-höz
képest, akik úgy vélekedtek, hogy javult az anyagi helyzetük, és alacsonyabb azoké, akik inkább romlásról
számoltak be.
A jövedelmi helyzet javulása mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
csökkenésének oka lehet, hogy a támogatási rendszerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a
kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is
kapcsolódnak. Ezek között meg kell említeni a gyermekétkeztetés szabályainak és a tankönyvellátás
rendszerének kedvező irányú változását.
Ill. 2. A kedvezményre való jogosultság elemei
111.2.1. Ingyenes étkeztetés vagy kedvezményes étkeztetés

A Gyvt. alapján ingyenes étkeztetésben vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek a rászoruló
gyermekek. 2015. szeptember 01. napjától kiszélesedett a kedvezményben részesülők köre. A
gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018. évben 119.301 Ft),
vagy

•
nevelésbe vették,
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•

nevelésbe vették.

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
•

az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

•

az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

olyJn csJládbJn él, JmQlybQn három vagy több gyQrmQkQt nQVQlnQk,
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•

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után .
4.

táblázat

Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülők száma

Megnevezés

Vl

....

·ro

"'0tlD

E

....

•ro

V1

0

'*
0

0
....

Rgyvt-ben
részesül
3 vagy
többgyermekes
tartósan beteg
vagy fogyatékos
1 főre jutó
jövedelem
nevelésbe
vették
utógondozott

Rgyvt-ben
részesü l
3 vagy
' 0tlD
~
0
többgyermekes
o
E
Ll'I •.,,
....
tartósan beteg
vagy fogyatékos
összesen támogatott
100 % térítési díjat fizet
V1

Bölcsőde

Óvoda

Általános
iskola

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

Kol légium

28

253

918

-

-

-

56

77

512

-

-

-

-

-

10

194

-

-

-

-

-

305

1785

-

-

-

-

17

69

1

13

5

41

-

-

-

-

2

8

14

-

-

-

9

30

6

175

-

-

842

76

38

3

146

-

-

252

16

9

37

83

420

2761

2081

102

126

456

3059

280

92
128

59
4

515
391

-

"'
0 ·ro
....

"'

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A táblázat adataiból jól látható, hogy az étkeztetésben résztvevő gyermek közül 5 777 fő kedvezményben
részesül, azaz a gyermekek 56,5 %-a kedvezményezett 50 vagy 100 %-os mértékben . Az ingyenes el látásban
részesülő gyermek az összes étkezőt tekintve 42,1 %, a kedvezményezettek számarányához viszo nyítva a
gyermekek 74,5 %-a.
Az adatok azt is mutatják, hogy a bölcsődei és óvodai ellátás során csökkent a 100 %-os térítési díjat fizetők
száma (2017-ben 4 611 fő}, és növekedett az ingyenes ellátásban részesülők száma, elsősorban az egy főre
jutó jövedelem alapján igénybe vehető támogatás következtében.
111.2.2. Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január l -től az önkormányzat a szünidei gyermekétkezteté s keretében a hátrányos helyzetű gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a jogszabályban felsoroltak szerint (szülő, törvényes
képviselő kérelmére az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43
munkanapon). Nyíregyháza Önkormányzata a korábbi években is rendszeresen részt vett a nyári étkeztetési
programban, illetve a jogszabályi előírást megelőzve a téli szünetben is megszervezte a rászoruló gyermekek
étkeztetését.
A 328/2011. (Xll.29.) Korm. rendelet 13/A. §-a alapján a települési önkormányzat a déli meleg főétkezés
helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs
lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel
elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzata a tavaszi szünetben még osztópontokon biztosította az előre kicsomagolt étel elvitelét, a
nyári szünettől kezdődően azonban valamennyi jogosult számára kiszállítással történik.
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Beszerzési szabályzat szerint lefolytatott eljárás keretében az ELAMEN Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot a
tavaszi szünetben. A nyári, őszi és téli szünidőben a Passion for Food Kft.-vel szerződtünk a feladat ellátására.
Az étkeztetés lebonyolításában az elmúlt évben is a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ működött
közre. A jogszabályi előírások alapján azonban nemcsak a napi igénybevétel során, hanem már a támogatás
igénylésében is segítséget nyújtottak a családsegítők.
5.

táblázat

Szünidei étkezésre jogosultak és igénybe vevők száma
hátrányos helyzetű

halmozottan hátrányos

(fő)

helyzetű (fő)

összesen (fő)

Ft

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

Igénybe

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

vevők (fő)

tavaszi szünet
(2 munkanap)

532

245

466

319

998

564

676 800

nyári szünet
(54
munkanap)

699

488

582

526

1281

1014

27 433 201

őszi szünet
(3 munkanap)

492

244

378

323

870

567

1 017 OOO

téli szünet
(3 munkanap)

439

235

439

404

878

639

1150 197

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

Az étkezésre jogosultak száma a nyári időszakban a legmagasabb, mivel ekkor a bölcsődéseket és óvodásokat
is figyelembe kell vennünk az intézmények zárva tartási idejére. A jogosultak száma átlagosan 1 007 fő éves
szintre vetítve. Míg az igénybevételi arány a tavaszi étkeztetésben 57% volt, addig a nyári, őszi és téli
szünidőben 70 % körül mozgott. A kihasználtság megnövekedésének a hátterében az étel házhoz szállítása
áll, melyet minden igénylő számára biztosítunk.

111.2.3. Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egy évben két alkalommal természetbeni
támogatásként Erzsébet-utalványban részesültek, melynek értéke rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők esetében 6000 Ft, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében
6500 Ft. Az utalvány élelmiszer, ruházat, tanszer vásárlására is felhasználható.
2018. augusztusban 2 087 fő gyermek (1990 fő kiskorú, 97 fő nagykorú), novemberben 1 942 fő gyermek (1
866 fő kiskorú, 76 fő nagykorú) részére továbbítottuk az utalványt. A kézbesítés a Magyar Posta útján történt,
amelynek költsége 2 050 847 Ft volt, fedezetét az önkormányzat saját erőből biztosította.
6.
Az Erzsébet utalványban

részesülők

alapösszegű

emeltösszegű

kiskorú

nagykorú

Ft

7 767 500

1990

97

13 119 500

54

351 OOO

64

0

411 OOO

43

1249

8 118 500

2 054

97

13 530 500

1075

31

1106

7 189 OOO

1866

76

12 205 OOO

48 OOO

30

0

30

195 OOO

38

0

243 OOO

5 064 OOO

1105

31

1136

7 384 OOO

1904

76

12 448 OOO

2 311

74

2 385

15 502 500

3 958

173

25 978 500

kiskorú

nagykorú

összesen

kiskorú

nagykorú

összesen

2018.augusztus:

838

54

892

5 352 OOO

1152

43

1195

2018.szeptember:

10

0

10

60 OOO

54

0

Összesen 2018 :

848

54

902

5 412 OOO

1206

2018.november:

791

45

836

5 016 OOO

2018 .december:

8

0

8

összesen 2018 :

799

45

844

Mindösszesen

2018:

1647

99

1 746

táblázat

adatai

10 476

OOO
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Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalll.2.4. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet

A gyámhatóság (jegyző) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, külön döntésben állapítja meg a gyermek/nagykorúvá vált gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, melyhez különböző kedvezmények
társulnak.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
•
a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33 . §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
•
a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
•
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
•
a nevelésbe vett gyermek,
az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt .
•
•

Hátrányos
Időpont

helyzetű

és halmozottan hátrányos

Óvodáskorú
2H (fő)

helyzetű

7.
gyermekek száma Nyíregyházán

táblázat

óvodáskorú
3H (fő)

Alapfokú 2H

Alapfokú 3H

(fő)

(fő)

Középfokú
2H (fő)

Középfokú
3H (fő)

158
141

379
289

414
352

134
103

149
122

2018. január
132
2018.október
111
Forrás: https://www.kir.hu/3hpublikálás

A nyilvántartás szerint 2018. októberben 503 fő hátrányos helyzetű, és 615 halmozottan hátrányos helyzetű
nyíregyházi gyermek számára voltak biztosítottak a köznevelés és a gyermekvédelmi ellátások területén
különböző kedvezmények, támogatások.
111 .3 . Rendkívüli tele pülési támogatás

A Gyvt-ben szabályozott ellátásokon túl 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.
Az önkormányzat a települési támogatást rendszeres és rendkívüli formában is nyújtja.
Rendkívüli települési támogatásban a helyi rendelet szerint elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik ön maguk, illetve csa ládjuk létfenntartásáró l más módon nem tudnak gondoskodni vagy
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alkalmanként jelentkező többletkiadások- így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
2015-ben a rendkívüli települési támogatás keretében bevezetésre került a kelengye támogatás. A
támogatásra jogosult a legalább 3 éve Nyíregyházán élő szülő gyermeke születésekor, amennyiben nevezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, illetve 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. 2018-ban 17 fő részesült a támogatásban.

111.4. Helyi autóbusz közlekedési kedvezmény
A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. 2018.
március l -től
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50%
•
a halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által
beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át,
téríti az önkormányzat a lejárt bérletjegy átadása ellenében a tanintézet házipénztárából a szülő, törvényes
képviselő részére. E támogatásra kifizetett összeg 2018. évben 1417 060 Ft volt. 50 %-os mértékű támogatás
77 fő részére 636 770 Ft, 80 %-os támogatás 44 fő részére 812 590 Ft összegben került kifizetésre.

111.5. Üdültetési támogatás
A gyermekek nyári táborozását, hasznos időtöltését az Önkormányzat több módon is támogatja évek óta.
Egyik formája a Szigligeti Gyermeküdülőben megvalósuló üdültetés. Az elmúlt évek során egyre több gyermek
számára biztosított a felhőtlen, élményekben gazdag, kellemes kikapcsolódás a Balaton partján.
Immár hagyományosan, tavaly 761, nyíregyházi gyermek táborozhatott 9 turnusban a szigligeti
gyermeküdülőben. Az első turnus június 18. napján kezdődött, az utolsó augusztus 18. napján ért véget. A
turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. A részvételi lehető ség minden nyíregyházi lakóhellyel rendelkező diák
számára biztosított volt, aki nyíregyházi székhelyű, alapfokú iskolában tanul, függetlenül a fenntartó
intézmény státuszától.
A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. Az
általános iskolások 34.000,- Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként (6 nap/S éjszaka). A befizetett összeg
tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és háromszori étkezés
költségét, valamint a szakmai programok díját.
A táborozó gyermekek közül 10.000 Ft kedvezményben részesültek Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelete alapján azok, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, vagy tartós beteg, vagy akinek szülei három vagy több
kiskorú gyermekről gondoskodnak. Összesen 176 fő részesült így kedvezményes üdültetésben.
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8.

táblázat

Üdültetési támogatásban részesülők száma iskolánként
Intézmények
Támogatott gyermekek száma (fő)
Jókai Mór Református Általános Iskola
13
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
15
11
Petőfi Sándor tagintézménye
•

17

Nyíregyházi Bem József Általános iskola
• Gárdonyi Géza Tagintézménye
• Kazinczy Ferenc Tagintézménye

11

4

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI
Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
• Szőlőskerti Tagintézménye
• Szabó Lőrinc Tagintézménye
• Zelk Zoltán Tagintézménye
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
• Kertvárosi Tagintézménye
Összesen
Forrás: Beszámoló a Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi működéséről

8

5
24
16
6
7
22
4
13
176

A táborban tej-, cukor-vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak, részükre diétás
étkeztetés biztosított volt.
111.6. Nyári táboroztatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város általános iskoláiba járó, nyíregyházi bejelentett
lakcímmel rendelkező gyermekek számára 2018- ban is biztosította a nyári napközis tábort, a gyermekek
érdeklődésének megfelelően . A táborozás 2018. június 18. és augusztus 10. között zajlott, 8 turnusban . A
táborokba 1895 fő jelentkezett támogatott helyre, ami azt jelenti, hogy a szülőknek csak az étkezésért kellett
fizetniük, de minden év közben járó étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehetett venni.
Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre jelentkezhetett, második vagy több turnusban való
részvétel önköltséges áron vált lehetővé.
9.
Kimutatás a nyári táboroztatás igénybevételéről
Turnusok száma

A tábor helyszíne
Sóstói Múzeumfalu
Úszótábor (Arany János Gimnázium
és Általános Iskola uszodájának
igénybevételével)
Kis Vakond tábor
Nyelvi napközis tábor (Sóstóhegy)
Angol napközis tábor (Nyírszőlős)
Foci tábor (Nyírszőlős)
Göllesz tábor (Göllesz Viktor
Iskolában)
Összesen :
..
Forrás: Beszámoló a nyári táborozásról, KOZIM 2018.

Résztvevők

száma

2

298

4

352

8
4
2
3

809
193
43
186

2

14

-

1895

táblázat

(fő)

A táborokban a gyermekeket igényeiknek és életkori sajátosságaiknak megfelelő programok várták. Az
ismeretszerzés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra és élménygyűjtésre törekedtek a szervezők . A
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táborokban sérült gyermekek (látás, hallás sérült, kerekes székes, asztmás, étel allergiás stb.) is részt tudtak
venni, igényeik messzemenően figyelembe lettek véve.
A táborozásban résztvevő gyermekek/fizetendő térítési díj:
• három vagy több gyermekes család (273 fő, ill. tartós beteg (63
• szociálisan rászoruló gyermek (132 fő), nevelt gyermek (15 fő):
• többi gyermek:
• önköltséges árat fizetett (2 . vagy 3. turnusban is részt vett:

fő):

336fő

147 fő

1.117 fő
295

fő

1.285 Ft/turnus
0 FT/turnus
2.570 Ft/turnus
15.000 Ft/turnus

A családok számára kedvező, hogy a gyermekek után ugyanazt az étkezési díjat kellett fizetniük- Gyvt.
rendelkezéseinek megfelelően a nyári napközis táborban is alkalmazni kell az étkeztetésre vonatkozó
szabályokat -, melyet a tanév során az iskolai étkeztetésben fizetnek, napi 514 Ft volt, azaz hetente 2.570 Ftba került a nyári táborban történt részvétel.
A tábor megszervezésének költsége 30.240.760 Ft volt, amelyből az önkormányzat 20.400.000 Ft összegű
saját forrást biztosított.
111.7. Tanszercsomag juttatás
2014-től a helyi rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat természetbeni formában tanszertámogatást
nyújt minden év szeptemberben a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi
lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1-4 évfolyam) részére .

2018. szeptember 1-jén, az első tanítási napon 4575 gyermek kapott tanszercsomagot, összesen 8.715.375
Ft értékben. A csomag füzeteket, rajzlapot, grafitceruzát, radírt, ecsetet, zsírkrétát stb. tartalmazott, az iskolai
évfolyam szükségletének megfelelően . A csomag értéke összesen nettó 1.500 Ft/csomag volt. A gye rmekek
a csomagot az iskolákban személyesen vehették át.111.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj
Felsőoktatási
Önkormányzati
Önkormányzatunk évek óta csatlakozik
a Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz . Éves szinten 180-200 hallgatót támogat az önkormányzat havi 4.000-5.000 Ft-os
támogatással, amelyet a Minisztérium egészít ki. Az ösztöndíj elméletileg három forrásból épül fel : települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. 2018-ban a Bursa Hungarica támogatásban részesítettek száma: 85 fő .

111.9. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
A Közalapítvány évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók részére. A Közalapítvány Kuratóriuma 2018-ban két alkalommal tett közzé felhívást támogatás
elnyerésére. Azon hallgatók pályázhattak a támogatásra, akik legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel,
első diploma megszerzésére irányuló felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét. A Kuratórium a pályázatok elbírálását követően 25.000-60.000 Ft összegű
támogatást állapított meg 73 fő részére, összesen 3.100.000 Ft összegben .
IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A II. pontban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerében 2018. január 1-től
változás történt. Fenntartóváltás következtében önkormányzati társulási fenntartásból Nyíregyháza Megyei
Jo6Ú Város Önkormányza tának fenntartásában került a gyermekjó léti szolgáltatást, a család és gyermekjóléti
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központ szo lgáltatásait, a gyermekek napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.

IV.1. Gyermekjóléti szolgáltatás, család és gyermekjóléti központ
A gyermekjóléti szolgáltatást és a család és gyermekjóléti központ szolgáltatásait a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ biztosítja 2016. január l-től. Az intézmény települési szinten, azaz Nyíregyháza
területén, Nyírpazonyban, Sényőn és Nyírturán működtette a gyermekjóléti szolgáltatást, amely 2018-ban
kibővült Nagycserkesz és Kálmánháza területére. Járási szinten - azaz 15 telepü lésre kiterjedően - a
gyermekjóléti központ szolgáltatásai, valamint hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységek tartoztak feladatkörükbe, melynek keretében az esetmenedzser többek
között - kezdeményezte a gyermek védelembe vételét, javaslatot készített a gyermek védelembe vételé re,
illetőleg védelembe vett gyermek esetében elkészítette a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát
koordinált és végzett.
A II. pontban a változások között említettük, hogy 2018. szeptember elsejétől bevezetésre került az óvodai,
iskolai szociális segítő tevékenység, amely feladat ellátási területe a Nyíregyházi járás 15 települése, illetve
ezeken a településeken működő köznevelési intézmények.
Az intézmény már 2017. októberben megkezdte az óvodai és iskolai szociális munka tevékenységet az EFOP3.2.9-2016-00042 projekt keretében, mint kísérleti program. A projektben hat intézménnyel kötöttek
együttműködési megállapodá st, összesen 3121 gyermeket bevonva. A projekt elemek közül kiemelve
néhányat: mindennapi volt a pedagógusok segítése a jelzőren d szeri kötelezettségük felismerésében, annak
fontosságának tudatosításában, a kompetencia határok felállításában . Több alkalommal va lósult meg a
szülők közvetlen bevonása a probléma kezelésébe, a rászorult családok segítése helyi szinten adomány
szervezésével.
2018 . szeptemberétől - a jogszabá lyi előírás szerint már, mint kötelező feladat - decemberéig az intézmény
kialakította az új szolgáltatás logisztikai hátterét, működési feltételeit. A Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatti
ingatlanban létrejött tanácsadói központban kaptak helyet az óvodai, iskolai szociális segítő kollégák (a
kollégák 4 napot az adott oktatási, nevelési intézményben töltenek, egy napon pedig szakmai megbeszélések,
egyeztetések, adminisztráció elkészítése zajlik a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központban). Október,
november és december hónapban fokozatosan kerültek felvételre az óvodai és iskolai szociális segítők. A
felkészülési időszak alatt a szakmai anyagok, a protokoll, a vonalvezető, a különböző adatlapok, a
csoportfoglalkozások kidolgozása megkezdődött. A szakem berek felkészítése folyamatos volt az
intézményekben való munkavégzésre. Családsegítők munkájával ismerkedtek, esetkonferenciákon, team
couchingon, szupervízión, csoportfoglalkozásokon, belső képzéseken vettek részt.
A segítők a fe ladatellátást intézményi szintéren 2019. január első heteiben kezdték meg a járás közoktatási
intézményeiben:
•
•
•
•
•

Ennek keretében bemutatkoztak az intézményekben (tantestületi értekezleteken, szü lői
értekezleteken, honlapokon keresztül stb.},
együttműködési megállapodásokat kötöttek,
kialakításra kerü ltek az időbeosztások, a fix fogadóórák meghatározása,
jelen voltak értekezleteken, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, közösségi programokon,
kapcsolat felvétel történt az óvodai-iskolai pszichológusokkal, védőnőkkel és több civil szervezettel.
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Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgálat települési szinten látja el a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatait.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai körében a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
tevékenykedik. A kliensközpontúság érdekében az ügyfelek Nyíregyházán 3 telephelyen (Északi, Déli és
Huszár telepi telephely, ) valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán
kereshetik fel a szolgálatot. 2018-ben összesen 2917 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, amely
1426 családot jelentett Nyíregyházán.
10. táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma 2018-ban telephelyenként
Nyíregyháza, Május 1
térlO/A telephelyen (fő)

Igénybevétel módja
együttműködési

megállapodás alapján
nem együttműködési
megállapodás alapján
összesen

Nyíregyháza, Vécsey u.
15. telephelyen (fő)

Nyíregyháza, Huszár tér
5. telephelyen (fő)

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

617

200

515

161

533

208

391

271

522

324

339

261

1008

471

1037

485

872

469

Forrás: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

11. táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma Sényő, Nyírtura és Nyírpazony településeken
Igénybevétel
módja

Sényő

Nyírpazony

Nyírtura

Kálmánháza

Nagycserkesz

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

27

10

26

7

23

9

72

30

135

40

10

8

2

2

9

s

25

24

36

24

37

18

28

9

32

14

97

54

171

64

együttműködési

megállapodás
alapján
nem
együttműködési

megállapodás
alapján
összesen

Forrás: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti szolgálat csa ládsegítői és a gyermekjóléti központ esetmenedzserei partneri viszonyban
dolgoznak együtt, az esetmenedzser a család menedzsereként a családsegítővel illetve az érintett
tanácsadókkal, szakemberekke l együtt közösen határozzák meg a probléma megoldásához vezető utakat. A
családsegítő alapellátás keretében gondozza a családokat, és segíti a cselekvési tervben meghatározott
feladatok teljesülését.
Az Északi telephely ellátási területén az elsődleges problémák közül a leggyakoribb az elhanyagolás volt,
amelyből az oktatási, neve lési elhanyagolás, igazolatlan hiányzások jelentkeztek jelentős számban.
A Déli telephelyen is elsődleges volt az igazo latlan iskolai mulasztások, de elhanyagolás, életviteli problémák,
anyagi problémák is jelentkeztek a segítséget kérő családoknál.
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A Huszár telepi telephelyen nagyon magas a napi ügyfélforgalom, amely a telephely elhelyezkedéséből is
adódik. A jelzések jelentős része itt is iskolai igazolatlan hiányzás miatt érkezik, de jelentős számú a védőnői
jelzés, amely kiskorú várandóssal, válsághelyzetben levő kismamával kapcsolatos.
A nyíregyházi területen kívüli S településen az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben történik az
ügyfélfogadás. A 9. táblázat adatai jól mutatják, hogy Nagycserkesz településen magas a szolgáltatásokat
igénybe vevők száma. A főbb problémák között gyermeknevelési problémák adódnak és magas az életviteli,
anyagi, megélhetési gondokkal küzdő családok száma a településeken.

2. ábra
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma a hozott probléma alapján

Probléma típusa szerint
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

Települési jelzőrendszer
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatok a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a
család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert működtetnek . Mivel a gyermekjóléti szolgálat több
családsegítőt foglalkoztat, közülük t elepülési jelzőrendsze ri felelőst kell kijelölni. A jelzőrendszeri felelős
feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer szervezése, összehangolása és működteté se. ő
Az elmúlt évben a legtöbb jelzés kiskorúak esetében az oktatási- nevelési intézményektől érkezett, amelynek
oka az iskolai hiányzások kiemelkedően magas szá ma . Már 20 órát meghaladó hiányzásoknál a pedagógusok
felveszik a kapcsolatot a szolgálattal, 50 órát meghaladó iskolai hiányzás pedig védelembe vételi eljárást von
maga után .
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3.
Az

észlelő-jelzőrendszer

által küldött jelzések száma

Közüzemi szolga t1tók
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0
0
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0
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Önkormá•wzat, Jegyző 1 4
Állampolgár, gyermek és fe'nott érdekeit
Országos Kríz1skezeld e:. lnforr'1ác1ós . 0
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7
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Felnőttek esetében az egészségügyi szolgáltatóktól, különösen védőnői jelzések érkeznek a
legmagasabb számban a gyermekjóléti szolgálathoz, illetve a lakossági jelzések szá ma kiemelkedő.

Gyermekjóléti központ

A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése szerint a gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános
szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
•
•
•
•
•

utcai- és lakótelepi szociális munkát,
kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
kórházi szociális munkát,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást.

A gyermekjóléti központ ezen túlmenően a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek
keretében az esetmenedzser:
•
kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére,
illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére,
a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásá nak m ellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
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•
•
•
•

•

együttműködik

a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és
végez,
utógondozást végez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet a készít,
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A gyermekjóléti központ ellátási területe a Nyíregyházi járás területe, amelyhez 15 település tartozik.
A Központban 13 esetmenedzser végzi a szakmai tevékenységet. A központ szolgáltatásait összesen
5276 személy vette igénybe, ebből 411 fő speciális szolgáltatásba részesült. Jogerős hatósági
intézkedésben érintett esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevőknek a száma 2449 fő. Ezek a
számok nem csak kiskorúakat, hanem a család felnőtt tagjait is tartalmazzák.
12. tábláza
t
Leggyakoribb hatósági intézkedésekhez kapcsolódó
esetmenedzseri tevékenységben érintettek száma települések szerint

Védelembe vett

Napkor

372
38
19

Apagy

6

Kálmánháza
Nyírpazony

9
3

Nyírtura

10

Sényő

2
8
23
7
22
41

Nyíregyháza
Nagycserkesz

Újfehértó
Rakamaz
Tiszanagyfalu
Tímár

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett

Nevelésbe vett

Utógondozás,
szakellátásból kikerült

8
1

175
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
6
0
0
0
0

0

3
29
3

1
1

2
Nyírtelek
Kótaj
1
20
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2018-ban 580 védelembe vett, 312 nevelésbe vett és 12 ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorút
gondozott a Központ. Szembetűnő a tinédzserek nagyszámú aránya. A 6-13 éves gyermekek esetében
205 fő, a 14-17 éves korosztályban 237 fő a védelembe vett kiskorúak száma .
A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgálva magasan kiemelkednek a gyermekek közvetlen
környezetében fellelhető okok. Kiemelkedő számok mutatkoznak a szülők, család életvitelében, a
nevelési problémákban, családi konfliktusokban. Ezzel egyenesen arányos az 50 órát meghaladó
igazolatlan hiányzások miatt védelembe vett kiskorúak száma. Egyre több alkalommal érkezik jelzés a
jelzőrendszeri tagoktól bántalmazásra utaló jelekről. Ezekben az esetekben a Központ mérlegelés
nélkül azonnal megteszi a szükséges intézkedést, jelzéssel élnek a gyámhivatal felé, majd a rendőrség
szakemberei kivizssálják az üsyeket.
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Az elmúlt évben 85 család, 115 gyermekének esetében sikerült a védelembe vételt megszüntetni, mivel
a gondozási folyamat eredményre vezetett. Ezekben az esetekben az alapellátás keretében végzett
segítségnyújtás elegendőnek bizonyult az esetlegesen felmerült problémák megfelelő kezelésére.
A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásokat nyújt, melynek formái: jogi tanácsadás, pszichológiai
tanácsadás, életvezetési tanácsadás, készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet és kórházi szociális
munka.
A szolgáltatások közül a leginkább igénybe vett szolgáltatás a jogi tanácsadás. 2018-ban 263
alkalommal történt jogi tanácsadás, mely 190 ügyfelet jelentett. Az ügyfelek többségében családjogi
kérdésekkel keresik fel az intézményt. Az ügyek többségükben szülői felügyelet gyakorlásának
rendezésére és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek (tartásdíj megállapítása, kapcsolattartás
szabályozása) a rendezésére irányultak. Nehézségként jelentkezett a 2018. január l-jén életbelépő új
perrendtartás, az, hogy ehhez még nem alakult ki egységes bírósági gyakorlat, és bár elvileg a jogi
képviselő nélkül eljáró ügyfeleknek jogszabályi formanyomtatványt kell(ene) csak kitölteni a
keresetindításhoz, ennek kitöltése számukra sem egyértelmű és járásbíróságonként is más volt az
elvárt tartalom.
Folytatódik a tendencia, mely alapján egyre nagyobb számban fordulnak elő végrehajtási ügyek,
a nehéz anyagi körülmények miatt a szüneteltetéshez vagy a felfüggesztéshez kérnek
segítséget az ügyfelek, illetve a végrehajtást megelőzően a fizetési meghagyás értelmezése és az azzal
kapcsolatos ellentmondás megfogalmazásához.

jellemzően

Az ügyek másik nagy csoportját a teljesen egyedi problémák jelentették, melyek a gyermek iskolából
kizárásával szembeni fellebbezéstől, ingatlanokra kötött bérleti szerződések érvényességének
megállapításán át, az azokkal kapcsolatos jogokról/kötelezettségekről való tájékoztatás kérésén
keresztül, a kölcsönszerződések áttanulmányozása és azokkal kapcsolatos panaszok megfogalmazásáig
igen szerte ágazók.
történő

IV.2. Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátását a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti
keretébe tarto zó 9 bölcsődében biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, összesen
716 férőhelyen.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelet szabá lyai alapján, az igénylő
a bölcsődei ellátást a szolgáltatás igénybevételét megelőző legfeljebb 2 hónapon belül kérelmezheti .
Ez lehetővé teszi, hogy a bölcsődei ellátásba való bekerülés folyamatos és rugalmas legyen.
A bölcsődék kihasználtság eltérő, egyfajta ciklikus változást mutat: az év kezdetétől (januártól) egészen
szeptember hónapig általánosságban növekedés jellemzi a szolgáltatást igénybevevők számát, míg
szeptemberben kismértékű csökkenés tapasztalható, ezt követően pedig ismételten egyre több
gyermek jár a bölcsődékbe, a következő év szeptemberéig. A szülők ehhez az időszakhoz szokták
igazítani gyermekük óvodába történő be (át) iratkozását.

4. ábra
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A bölcsődék kihasználtsága 2018-ban
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Összességében a gyermeklétszám alakulása kiegyensúlyozott képet mutat az év folyamán. A bent lévő
gyermekek létszámát nagyban befolyásolják az adott időszakban jelentkező megbetegedések. Továbbá
változtak a szülői igények is, az oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a kisebb testvéreket is. A
kihasználtság mértéke a beíratott gyermekekhez viszonyítottan 93 %, a gondozott gyermekekhez
viszonyítottan pedig 74 % volt 2018-ban.
A bölcsődék működési területe Nyíregyháza, Nyírpazony Nagyközség és Nagycserkesz Község, tehát 3
telepü l ésrő l fogadták az intézmények a gyermekeket. Az év folyamán a bölcsődében 1184 fő ellátott
gyermek az alábbi településekről érkezett:
•
Nyíregyháza:
1166
•
Nyírpazony:
15 fő
•
Nagycserkesz:
3 fő.
A bölcsődékben 12 és 14 fős gyermekcsoportok működnek. A csoportok kialakítását minden évben a
felvett gyermekek életkori összetétele határozza meg, amelyet a nevelési év kezdetén határozatban
rögzítenek.
A bölcsődékben a megfelelő tárgyi és elhelyezési feltételek biztosítottak. Az elmúlt évben a TOP-6 .2.1.16-NYl-20017-00001 pályázat keretében 4 bölcsőde külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult
meg.
2018. június közepétől 2018. november közepéig tartott annak a beruházásnak a megvalósítása,
melynek keretében a 16. számú Aprajafalva, az 5. számú Őzike és a 9. számú Micimackó Bölcsődében
akadálymentesítés, belső ajtók cseréje, helyiségek festése, a főzőkonyhák felújítása, korszerűsítése,
belső tér és falburkolatok, valamint beépített bútorok cseréje történt meg, továbbá új főzőkonyhai
berendezések és a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezések, bel- és kültéri játékok kerültek
beszerzésre. A 16. számú Aprajafalva Bölcsődében a fenti fejlesztéseken túl az energetikai
korszerűsítés keretében, a homlokzat hőszigetelése és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a
terasz, lépcsők, járdák felújítása is megvalósult. Az infrastrukturális fejlesztéssel nem érintett 6. számú

Napsugár Bölcsődében szintén a nevelő·fejlesztő munkához és a gyermekek készségeinek
fejlesztésé hez szükséges eszközök, berendezések, valamint kül-és beltéri játékok kerültek beszerzésre.
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A pályázati forrás mellett önkormányzati forrásból további fejlesztések valósultak meg. Így a 6. számú
Napsugár Bölcsődében az öntöttvas radiátorok cseréje modern lapradiátorokra, belső nyílászárók
cseréje történt és kialakításra került 6 m 2nagyságú homokozó . A 7 . sz. Hóvirág Bö l csődében a
csoportszobák padlóburkolása, a 8. számú Nefelejcs Bölcsődében a folyosó padló és fa lburkolatának
cseréje és festése történt meg. A 10. számú Katica Bölcsődében a főbejárat és gazdasági bejárat
lépcsőinek burkolása, a konyha festése, valamint a csoportszobák ablakaira redőnyök és napellenzők
felszerelése valósult meg. A 12. számú Babaház Bölcsődében járdafelújítás, 3 gondozási egység
gyermeköltözőjében és a babakocsi tárolóban aljzatburkolás, nyolc gyermekcsoportban a beltéri
szekrények cseréje, és a 14. számú Bóbita Bölcsődében a felnőtt ö ltözőszekrény cseréje történt.
Bölcsődei

térítési díjak

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi
térítési díjat, melyet külön meg kell határoznia az étkeztetésre és a gondozásra vonatkozóan. Az
étkeztetés nyersanyagköltségeit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban állapítja
meg. Az intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
Az étkezési díj napi összege 2018 január l-től 443 forintra emelkedett, a diétás étkezésé 564 Ft volt,
azonban a gondozási díjat továbbra sem vezette be az önkormányzat.
A Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően ingyenes a gyermekétkeztetés a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek részére, amennyiben
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos,
• családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
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olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövede le m
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
nevelésbe vették.

•

•

Az ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek száma magas volt 2018 évben is .

S. ábra
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A kilenc bölcsődében összesen 1184 fő gyermek ellátására került sor. Ebből 883 fő, azaz a gyermekek
75%-a ingyenes étkezésre volt jogosult. Az ingyenes étkezést 72 %-ban az alacsony jövedelem jogán
igényelték a szülők.
IV.3. Gyermekek át meneti gondozása

A gyermekek átmeneti elhelyezése Nyíregyházán a családok átmeneti otthonaiban [önkormányzati
fenntartású intézményben, ellátási szerződés keretében egyházi fenntartásban (Oltalom
Szeretetszolgálat) és nem állami fenntartású (Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezet)] és egy gyermekek átmeneti otthonában történik.
Az önkormányzati fenntartású családok átmeneti otthona 2002-től biztosítja az otthontalanná vált
kérelmére a lakhatást biztosító átmeneti elhelyezést. A 40 férőhelyes intézmény befogadja az
életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, védelmet kereső
szülőt és gyermekét, a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről
kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neve léséhez,
biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, a
szü l őknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt, valamint
szülő

ki".méműk6dik- a gyérmékj61Mi sMlgálattal égyüttműködv~ - a~ átmeneti gondozást szükségessé tevő
okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.
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A Családok Átmeneti Otthona 40 fő ellátott (szülő és gyermek) befogadásáról tud gondoskodni két
emeleten, 20 lakószobában . Minden család részére külön lakószoba biztosított, szintenként 3 konyha,
vizes blokk, mozgáskorlátozott fürdőszoba WC-vel a földszinten mosókonyha, kapcsolattartó szoba, a
második emeleten közösségi szoba áll a lakók rendelkezésére. Az épület alkalmas éjszakai és nappali
tartózkodásra. Az otthonban folyamatos munkarend szerinti munkavégzés van .
A Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji út 3.) épülete előtti bejárat akadálymentesített, az
épület mozgássérült lifttel ellátott. A Családok Átmeneti Otthona feladatait Nyíregyháza és Nyírpazony
közigazgatási területén látja el.
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen erőforrások
eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs funkciójának minél
szé lesebb körű kibontakozásához. Ennek eszközei a napi kapcsolattartás, egyéni beszélgetés,
szülőcsoport foglalkozások és a lakógyűlés . Az intézmény szolgáltatásai az ellátottak szükségleteihez
igazodóan a
•
konfliktuskezelési szolgáltatás - facilitáció,
•
konfliktuskezelési szolgáltatás - mediáció,
•
•

zenés-táncos gyermekcsoport,
iskolai felzárkóztatás,

•
•

szabadidős gyermekprogramok,

hasznos javak mentése.

Az átmeneti gondozás egyik legfontosabb alape lve - a család rendszerszemléletének megközelítése
mellett - a szoros együttműködés a család életében részt vett szakemberekkel, hiszen a megoldás
kulcsa nem egy személy vagy szervezet kezében van, hanem mindazokéban, akik érintettek az adott
esetben . A komplex segítségnyújtás érdekében, az együttműködés az érintett szakemberekkel,
szervezetekkel, intézményekkel nélkülözhetetlen.
Az intézmény kihasználtsága 97,61% volt az elmúlt évben, naponta átlagosan 39 fő vette igénybe a
szolgáltatá st. 2018. évben új ellátást igénybe vevőként 10 család költözött az intézménybe, összesen
38 fő, ebből 22 fő volt gyermekkorú. Intézményi jogviszonya a 2017 . évből a 2018. évben összesen 6
családnak, 22 főnek, ebből 11 gyermek és 10 felnőtt korú személynek maradt fenn .á bra

Az ellátást igénybevevők megoszlása
bekerülési okok szerint (fő}
7

10

Lakhatási
probléma
Életvezetési
probléma
Családi
konfliktus

---------

Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Az intézménybe kerülés okai között leggyakrabban a lakhatási probléma áll.
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Mind az intézmény kihasználtsága, mind pedig a naponta átlagosan az ellátást igénybe vevők száma
alapján az előző évhez viszonyítva emelkedést tapasztalható. 2018. évben 6 családnak, összesen 17
főnek szűnt meg intézményi jogviszonya, 3 család vonatkozásában eredményre vezetett az átmeneti
gondozás, vagyis a kérelem benyújtásának időpontjában megnevezett lakhatást veszélyeztető okok
már nem álltak fenn, a család megerősödött, önálló életet kezdett. 2 család átmeneti gondozása más
nappali ellátást nyújtó intézménybe folytatódott, 1 családnak pedig házirend súlyos megsértése miatt
szűnt meg az intézményi jogviszonya .
Az átmeneti gondozás eredményességét mutatja az ellátást igénybe vevők számában történő változás,
a mutatószámok növekedése. Az intézmény alapelveiben megfogalmazottaknak megfelelően
odafigyel arra, hogy az ellátást igénybe vevők intézményi jogviszonyának megszüntetése a család
lakhatási körülményeinek rendezését jelentse, a szolgáltatást igénybevételét jelentő okok
megszüntetését.
A gyermekek átmeneti gondozása olyan komplex szolgáltatás, melynek során intenzív munka történik
a gyermekkel és annak családjával. Célja, hogy azokban a családokban élő gyerekeknek, akik
átmenetileg ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának,
valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésüket elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást.
A család életében egy sajátos helyzet, amikor a gyermek bekerül az átmeneti otthonba. A gyermek
továbbra is a család részét képezi, törvényes képviselete nem változik, azonban új helyre költözik. A
gyereknek és a szülőnek is nehéz, felbomlik a család addigi egyensúlya, s ez arra készteti a szülőt, hogy
motiváltabbá váljon arra, hogy a problémája rendeződjön és gyermeke újra otthon élhessen.
A gyermekek átmeneti otthona -szolgáltatás feladata egyfelől, hogy teljeskörűen ellássa a
gyermekeket a szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy segítséget nyújtson
a családnak az átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak érdekében, hogy a
gyermek minél hamarabb visszatérhessen családjába .
Nyírszőlősön 1999-től működik a gyermekek átmeneti otthona . Ellátási területe 2018-ban
Nyíregyházá n kívül 7 településre (Nyírpazony, Ibrány, Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Paszab,
Tiszatelek) terjedt ki. 2018-ban 1 fő érkezett a kistérségből, Napkorról, aki eredetileg is Nyíregyházára
j árt iskolába, így az iskoláztatás folytonossága zavartalan volt.

2014 őszétől a szakmai munkát egy korábban benyújtott uniós pályázatnak köszönhetően korszerű,
tágas, akadálymentes, minden igényt kielégítő épületben 2-3-4 ágyas szobákkal, szintenként
kényelmes nappalival, csoport szobákka l, szülő fogadására alkalmas helyiséggel, nemenkénti
vizesblokkal rendelkező helyen végezhetik. Az eltelt pár év alatt bebizonyosodott, hogy az átmeneti
otthon modernizálásának mind a szűkebb és tágabb közösség életében pozitív következményei és
eredményei lettek. Ezek egy része közvetlenül megmutatkozik a mindennapi munka folyamán, míg az
eredmények másik része csak hosszabb távon lesz érzékelhető. Az épü let esztétikailag lehetővé tette
egy olyan környezet kialakítását, amelyben mind a gyermekek, mind a nevelők, mind a szülők jól érzik
magukat és eredményesen tudják feladataikat végezni. A megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával
a mindennapi szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá vált. A gyerekek napirendje
hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúlyt fektethetünk a felzárkóztatásra,
tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre . Az átköltözés óta a gyerekekkel együtt folyamatosan
szépítik, dekorálják az új otthont, a gyermekek által létrehozott munkákkal díszítik az otthon falait.
Az intézmény 16 férőhelyes, 6-18 éves gyermekeket fogad, akiknek biztonságot, az intézmény
munkatársainak személyes, segítő munkája révén nyugodt légkört, életkoruknak és állapotuknak
megfelelő életfeltételeket biztosítunk, figyelve arra, hogy a testvéreket ne sza kítsuk szét. Segítjük a
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tanulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (óvoda,
iskola, védőnő, háziorvos) az esetek többségében továbbra is változatlanul fenntarthatók. Szállításukat
kisbusszal végzik, de a nagyobbak bérlettel, önállóan közlekedhetnek. Bekerüléskor az intézmény jelzi
az iskola felé a gyermek elhelyezésének tényét, így az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelősök
partnerek tudnak lenni abban, hogy naprakészen követhesse az átmeneti otthon a gyermekek
előrehaladását, iskolába járását (pl. azonnal jelzést kapnak, ha nem mennek iskolába, de sajnos vannak
olyanok is, akik minden lehetőséget megtalálnak az iskola kerülésre). Külön üzenő füzetben tájékoztatja
egymást a gyermekjóléti és a köznevelési intézmény, illetve az e-napló is segítséget nyújt, hogy friss
információkat kapjanak az iskolákban történtekről.
Az átmeneti gondozás igénybevételének okai széleskörűek, összetettek. Ezek között megjelennek a
lakhatási problémák, a szülő betegsége, a szülő távolléte, a szülő életvezetési problémái,
szenvedélybetegsége, családon belüli konfliktus, a gyermek magatartási problémái, iskolai csavargás,
a bántalmazás, elhanyagolás.
Az ellátás igénybevételének oka a „hozott" probléma sokszor nagyon összetett, és az átmeneti
gondozás alatt az eset feltárása során több gondra is fény derül. Gyakori, hogy azért kerülnek be
gyermekek, mert nem járnak iskolába. Napközben csellengenek, majd hazatérnek, mintha iskolában
lettek volna. Ez több okból is veszélyes: egyrészt nem végzik el az iskolát, másrészt könnyen
bűncselekménybe keveredhetnek.
6.
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

A diagram adataiból megállapítható, hogy a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásainak
igénybevétele tekintetében kiemelkedő szerepet töltenek be a szülő életvezetési problémái, a családi
konfliktusok, az iskolai csavargás és a gyermek magatartási problémái.
Az előző évről átgondozott gyermekekkel együtt 41 gyermeket látott el az intézmény. Az átmeneti
gondozasbol 29-en kerültek ki, akik közül 28-an kerültek vissza családjukba, 1 gyermek esetében más
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gyermekvédelmi intézkedésre került sor. 2018. év végén 16-an tartózkodtak bent. Ezek az adatok 80
%-os kihasználtságot és 13 fős átlaglétszámot eredményeztek.
A gondozási idő hosszát a probléma összetettsége befolyásolja. A legtöbben 4-6 hónap gondozási időt
töltenek el az intézményben. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy családi konfliktus rendeződjön, vagy
az életvezetési problémákra megoldást találjanak, esetleg megfelelő lakhatást biztosítsanak. A
leghosszabb gondozási idő azért keletkezett, mert az óvodába járás nehezített volt, napi szinten nem
tudták megoldani az eljutást. Krízis elhelyezés egy esetben fordult elő.
Az elmúlt két évet összehasonlítva az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek közül arányában
többen (28-an) kerültek vissza családjukba, míg szakellátásba csak egy fő.
13. táblázat
A gyermekek átmeneti otthonából történő kilépés irányai
Szüleihez hazakerült
Gyermekvédelmi
Családok átmeneti
szakellátásba került
otthonába került
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V. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások

A Gyvt. szerint a szolgáltatót, intézményt, hálózatot a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően kell működtetni, amelyet a működést engedélyező szerv
ellenőriz. 2014-től az ellenőrzés megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli az ellenőrző
szerv.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a bölcsődék vonatkozásában végzett külső
ellenőrzések

•
•

ENERGO-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: Erősáramú berendezések felülvizsgálata,
Érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály-Hatósági ellenőrzés

•
•
•

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Minőségvezérelt közétkeztetés program.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Főosztály: Hatósági ellenőrzés.
Spinkler Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: Tűzoltó készülékek felülvizsgálata,
ellenőrzése.

•
•
•
•

Dés F Konzulting Kft.: tűzvédelmi ellenőrzés.
"Tűzmegelőzés" Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.:
munkavédelmi szemle.
Bodnár-Team Pius Kft. Időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály: működés ellenőrzése a bölcsődékben.

Az ellenőrzések alkalmával szabálytalanság nem volt tapasztalható. A kisebb hiányosságokat, az
ellenőrzést követően megfelelő munkaszervezéssel és odafigyeléssel korrigálta az intézmény, illetve
intézkedési tervet készített a hiányosságok pótlására.
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A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a családok átmeneti otthona vonatkozásában
végzett külső ellenőrzéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Külső ellenőrző

szerv megnevezése

Az ellenőrzés tárgya, célja

Az ellenőrzés főbb megállapítása

D. és F. Konzulting Kft.

Tűzvédelmi

szabályzat ismerete,
kiürítési gyakorlat.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Spinkler Kft.

Tűzoltó készülékek és tűzoltóvízforrások felülvizsgálata, ellenőrzése.
Munkavédelmi szabályzat betartása,
munkavédelmi szemle tartása.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Erősáramú Berendezés Szabványossági
felülvizsgálata.
Villámvédelmi felülvizsgálat.
Lépcsőjáró berendezés éves

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Tűzmegelőzés, Tűz-,

Munka-,
Környezetvédelmi, Tanácsadó,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

Energo Line Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
OTIS Felvonó Kft.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

ellenőrzése, fővizsgálat.

VI.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben megújította a 2001 óta működő, Kábítószer
Egyeztető Fórumot (továbbiakban KEF), amely jelenleg 22 szervezetből álló szakmaközi testület.
A KEF tagjai elsősorban a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek (önkormányzati és civil
szervezetek), oktatási intézmények, rendőrség, hivatásos pártfogók, gyámhivatal stb., tehát mindazok,
aki észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel, fiatalokkal, a
leginkább veszélyeztetett célcsoporttal.
A KEF tevékenységét a megelőzés, kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés területén
végzi. munkacsoportok alakításával. Koordinálja a városban a káros szenvedélyek elleni egységes
fellépést, megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló megelőzési tevékenységeket,
célzott megelőző beavatkozás igénybevételénék lehetőségét biztosítja a veszélyeztetett, sérülékeny
személyek és csoportok számára. Biztosítja a megelőzés, a szakszerű beavatkozás, illetve kezelés
igénybevételének lehetőségét a függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit
mutató személyek számára, továbbá támogatja a családtagokat és a hozzátartozókat. Támogatja az
intézmények szocializációs feladatainak hatékonyabb ellátását szolgáló folyamatokat.
A KEF programjai között konferencia, tréning, szakmai út szervezése, városi rendezvényeken történő
részvétel (Hello Nyíregyháza!), a Kábítószer Ellenes Világnap megrendezése szerepelt. Ez utóbbi
rendezvény 2018. június 26-án, két helyszínen, két iskolai táborban (Sóstói Múzeumfalu, Kis Vakond
Gyermektábor), több mint 200 gyermek bevonásával valósult meg. A rendezvény címe: „Tiszta életet
élek!" volt, amely kifejezte az egészséges életmód mellett való kiállást, szemben az egészségkárosító
szerhasználattal. Az önkormányzat nyomtatott- és elektronikus média segítségével népszerűsítette a
rendezvényt, így szélesebb közönséghez jutott el a világnap mondanivalója. A résztvevő KEF
tagszervezetek sokszínű programokat biztosítottak a gyermekeknek, akik számára különböző kreatív
és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás és az érzékenyítés.
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A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja a helyi KEF szervezetnek, a kínálat csökkentési munkacsoport
vezetője a Rendőrség szakembere. Ezenkívül a Rendőrkapitányság a TOP pályázat keretében létrejött
támogató csoportnak is a tagja. Szaktudásukkal hozzájárulnak e szervezetek munkájának sikeréhez.
A Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéről az éves beszámolójukban olvashatunk. Az óvodákban,
általános iskolákban és a középiskolákban végzett tevékenységükhöz tartozik az Ovi-Zsaru, DADA,
Iskola rendőre, valamint az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program. Az Ovi-Zsaru programban
„2018-ban 5 településen 9 óvoda 15 csoportja csatlakozott, illetve indította újra a programot, ahol 330
óvodás szerezhette meg a bűn- és balesetmegelőzés alapvető ismereteit.
A DADA programban az elmúlt évben 3 település 5 iskola 7 osztályában 173 diák vett részt a
foglalkozásokon. A foglalkozások megtartására 2018-ban 9 esetben került sor 2 DADA oktató
személyében.
Ifjúságvédelmi témakörben 462 előadáson 16.945 diák vett részt. Ezek az előadások érintették az
áldozattá- és bűnelkövetővé válás megelőzésével (80 előadás 3.428 diák részére) kapcsolatos témákat,
de igény volt iskolai erőszakkal kapcsolatos előadásokra (143 előadás 4.631 diák részére) és az internet
veszélyeivel kapcsolatos előadások (157 előadás 5.591 diák részére) valamint a segélyhívószámmal
kapcsolatos előadás (82 előadás 3295 tanuló részére) megtartására is." 3
Külön figyelmet fordítanak a gyermek és fiatalkorú eltűnésekre, a pedagógusokat érintő kérdésekre
külön történt tájékoztatás/felkészítés. Nyári táborokat szerveznek, korábbi évek gyakorlatát követve a
kapitányságon S alkalommal került sor nyílt nap megtartására. A gyerekek betekintést nyertek a
rendőrök munkájába, kipróbálhatták eszközeinket, kisfilmek vetítésével és ismeretterjesztő
előadásokkal hívtuk fel a figyelmüket az őket érintő veszélyekre.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja az Ifjúsági Kerekasztalnak, amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata hozott létre.
Az éves beszámoló szerint „2018. évben egyre több igény merült fel a közoktatási intézmények
részéről, a drogprevenciós előadások megtartására. Ezen előadásokra 94 alkalommal, 2838 tanuló
részvételével, osztályfőnöki órák keretén belül került sor, amely leginkább a középiskolás korosztályt,
illetve az általános iskola 7-8 osztályát érintette. Az előadások témája többnyire a dizájner drogokról,
a drogfogyasztás és a bűncselekmények kapcsolatáról, következményeiről szólt.
2018. áprilisban került sor a Bem József Általános iskolában egy drogprevenciós vetélkedő
megszervezésére, amelyen a felkészítést követően az iskola felső tagozatos diákjai vettek részt.
A drogprevenciós összekötő tiszt továbbra is ellátja feladatait, melynek során iskolákkal,
pedagógusokkal, diákokkal és szülőkkel áll kapcsolatban. A program minden közoktatási intézményben
tanuló gyermek családja számára nyilvános és elérhető. A szakember szülői értekezleteken,
fogadóórán is tájékoztatást nyújt a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő
kérdésekben."
Az önkormányzat a TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 „Közösen a kiútért" Hátrányos helyzetűek
felzárkózását segítő komplex program keretében bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv
kidolgozását, valamint a bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési,
szemléletformáló programokat valósít meg a program akcióterületén. A tervezett tevékenységek
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2018.
intézkedésekről
(A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőrkapitányság
Nyíregyházi
Rendőrkapitányság beszámolója https://kozgyules.nyiregyhaza .hu/kozgyules/176-2019-március-28

Beszámoló

évben

tett

53
között workshopok, biztonságra nevelő iskolai
áldozatvédelem re irányuló programok szerepelnek.

program,

áldozattá

megelőzésére

válás

és

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felé érkezett jelzések számát - bűncselekmény és
szabálysértés elkövetése esetén - az alábbi táblázatok tartalmazzák (nyíregyházi adatok).
14. táblázat
Bűncseleményt és szabálysértést elkövetők száma

0-14 éves

14-18 éves

Bűncselekményt elkövetők száma

2

18

Ebből

1
0

7

0

1

0

0

0

1

1

4

0-14 éves
11
2

14-18 éves
20
4

s

s

0

0

0

0

újabb
szabálysértést
elkövetők száma

2

3

bűncselekményt

0

3

Az
a

elkövetők

közül
gondozás
időtartama alatt

Alapellátásban gondozottak száma
Védelembe vétel mellett gondozottak
száma
Alapellátás során
Újabb

6

bűncselekményt

Védelembe
vétel
melletti gondozás
során

elkövetők száma
Szabálysértést
elkövetők száma
Újabb
bűncselekményt
elkövetők száma
Szabálysértést
elkövetők száma

Szabálysértést elkövetők száma
Ebből
Alapellátásban gondozottak száma
Védelembe vétel mellett gondozottak
száma
A
gondozás Alapellátás során
újabb
időtartama alatt
szabálysértést
elkövetők száma
bűncselekményt
elkövetők

Védelembe
vétel
melletti gondozás
során

elkövetők

száma

száma

Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

VII.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti

együttműködés

A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Gyvt. alapján más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja. Nyíregyházán a gyermekek napközbeni ellátásában
és átmeneti elhelyezésében ellátási szerződés alapján egyházi és nem állami szerv is részt vesz.

A gyermekek napközbeni ellátásának formája az alternatív napközbeni ellátás,

amelyet a Periféria

Egyesület működtet a város területén. A szolgáltatás 2018-ban a fejlesztő játszóházi foglalkozások és
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kézműves műhely,

valamint a tanulást fejlesztő Dinamikus Szenzoros Integrációs terápia keretein belül

valósultak meg.
Az Egyesület beszámolója szerint az alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei: ifjúsági
közösségfejlesztés, csoportos és közösségi szociális munka, prevenció, képesség-és készségfejlesztés.
A szolgáltatásnyújtásának helyszínei Nyíregyháza, Huszár tér 5., és Nyíregyháza, Kollégium u. 54. szám
alatt található általános iskola.
Közösségi programjaik keretében a Huszár telepen folytatták az előző években megkezdett munkát
(csocsó klub, asztali tenisz klub, játszóház és kreatív műhely), mellyel a telepen élő gyerekek, fiatalok
tartalmas szabadidő eltöltését segítették elő. Ez az a tevékenységi kör, ahol az egészen kicsi
gyermekektől a fiatal felnőttekig, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő elfoglaltságot.
Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézményében fejlesztő játszóházi program keretében kézműves foglalkozásokat, valamint
komplex mozgásterápiát tartottak a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére.
A gyermekek átmeneti elhelyezésének bemutatásánál utaltunk arra, hogy az önkormányzati
feladatellátás mellett nem állami és egyházi szervezettel kötött ellátási szerződés alapján más
fenntartó is nyújt szolgáltatást a város területén. A Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott
Családok Átmeneti Otthona és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete által
fenntartott Családok Átmeneti Otthona biztosít átmeneti elhelyezést a gyermek és szülője számára.
Az előbbi intézmény az Oltalom Szeretetszolgálat szervezeti keretében működik. Az intézmény
megújult környezetben, 40 férőhelyen, 1000 négyzetméter alapterületen biztosítja az otthontalanná
vált szülő és gyermekei együttes elhelyezését. A családok elhelyezésére 3 db összkomfortos, kétszobás,
konyhával és étkezővel felszerelt apartman, 10 db összkomfortos lakószoba, 3 db közös használatú
konyha áll rendelkezésre.
2018-ban 24 családot gondozott az intézmény, összesen 90 főt. 23 anya, 10 apa és 57 gyermek vette
igénybe a szolgáltatásokat. Az elhelyezést az esetek több, mint 50%- ában a szülő kérelmezte, 30 %ban a gyermekjóléti szolgálat.
2018-ben 14 család költözött ki az intézményből.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ellátási szerződés alapján
„Félutas" Kiléptető Házat működtet. A „Félutas" Ház program célja, hogy a családok átmeneti
otthonából kikerülve a bántalmazott nő és gyermeke számára lakhatást biztosítson, oly módon, hogy
önálló életvitelt folytassanak, de még kapjanak hozzá segítséget. Ez az ellátási forma hidat képez az
átmeneti gondozás és a társadalomba való beilleszkedés között. Ezek mellett jelentősége, hogy a
segítségnyújtás, a támogatott életvezetés mellett biztosítja a védelmet a rászoruló család/családok
részére.
A segítő munka folyamán az önálló életbe való kilépéshez több szakember működik együtt (szociális
munkás, szociálpedagógus, pszichológus). A természetes erőforrások elérése és mozgósítása mellett a
„Félutas" ház lehetőséget teremt a család számára, hogy jövőképe szerint megválassza a
legmegfelelőbb hosszú távú stratégiát saját maga és gyermekei számára. 2014. júliusban költözött két
család a Félutas-Házba, akik közül az egyik anya gyermekével együtt önkormányzati bérlakásba
költözött. Pályázati felhívást követően egy anya gyermekével költözött a lakásba.
Az önkormányzat a város területén működő civil szervezetek tevékenységét egyéb módon is
támogatja. A Hétszínvirág '98' Gyermekjóléti Nonprofit Kft részére haszonkölcsön szerződés
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keretében biztosítja a bölcsődei ellátás biztosításához az ingatlant, a szerződés 2014. novemberi
módosítása alapján 2019. december 31-ig.
Az Önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.
(IV.29.) önkormányzati rendelete alapján a civil szervezetek programjainak megvalósítását támogatja.
Az Alapok által meghirdetett pályázatok keretében számos gyermekjóléti tevékenységet folytató,
gyermekek részére programokat megvalósító civil szervezeteket támogatunk.
Vlll.Jövőre

vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)

A gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves értékelés az elvégzett feladatok számbavételét és a jövő
irányvonalainak meghatározását szolgálja. Az Önkormányzat célja a gyermekjóléti ellátások
rendszerének fenntartása, az ellátások, szolgáltatások megtartása, az ehhez szükséges pénzügyi háttér
megteremtése és biztosítása. A beszámolóban szerepel, hogy az önkormányzat nyomon követi a
társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek hatással bírnak a lakosság életkörülményeire és a
szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerére. A nyomon követés egyik eszköze a Nyíregyháza
Életminősége nevet viselő panel! kutatás, amely 10 éve tartó kutatás sorozat és amelynek eredményeit
egy-egy beszámolóban, koncepcióban is megjelenítjük, felhasználjuk.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztése tovább folytatódik a tervek szerint. A TOP családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése felhívása keretében a bölcsődék és
óvodák felújítása, korszerűsítése zajlik. A TOP-6.2.1-16 kódszámú, Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás keretében már lezajlott több
bölcsőde és óvoda fejlesztése. 2019-ben ennek folytatásaként, II. ütemben valósul meg 8 óvoda és 1
bölcsőde fejlesztése:
•
Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)
•
Búzaszem NyugaH Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•
Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4SS1 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.)
• Tündérkert Keleti óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
•
Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
•
Eszterlánc Északi óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)
•
14. számú Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.).
Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet 11.3. pontja alapján
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2018. jogcímen benyújtásra került pályázat
keretében az önkormányzat 21 732 061 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 12. számú Babaház
Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítésére. A támogatás intenzitása SO %-os. A beruházás 2019-ban
valósul meg, amelynek keretében a főzőkonyha burkolatcseréje, ajtók, ablakok, gépészeti vezetékek,
szaniterek cseréje történik.
Az infrastrukturális feltételek fejlesztése mellett a magas színvonalú szakmai munka is célkitűzés. Az
intézményekben pályázati programok valósulnak meg, vagy résztvevői pályázatoknak. A Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-6.9.1 pályázat keretében
a város területén található szegregátumok fejlesztésében.
Az önkormányzat mellett számos nem állami, és egyházi fenntartó nyújt szolgáltatásokat a város
területén. A szolgáltatókkal, intézményekkel való együttműködés nélkülözhetetlen a napi munka
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során. Ezt erősíti az a kistérségi, járási szintű feladatellátás, amellyel már nemcsak a város területén,
hanem szélesebb területi hatályú kooperáció valósul meg.
6./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
Eszterlánc Északi óvoda, és a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának
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 a bizottsági vélemények ismertetésére.
Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

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

Közgyűlés!

jelenlévő

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság az

előterjesztést

megtárgyalta és a

S tag igen szavazatával egyhangúlag javasolja azt elfogadásra.

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

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt az alapító okiratokban szükséges jogi
módosítások átvezetése szerepel. 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 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

84/2019. (V.30.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda, és a
Gyermekek Háza Déli óvoda alapító okiratának módosításáról
A Közgyűlés
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Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
1./ az Eszterlánc Északi óvoda hatályos alapító okiratának módosításával egyetért, az 1. szamu
melléklet szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú
melléklet szerint jóváhagyja,
2./ a Gyermekek Háza Déli óvoda hatályos alapító okiratának módosításával egyetért, a 3. számú
melléklet szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
1. számú melléklet a Közgyűlés 84/2019. (V.30.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-16/2019

Módosító okirat
Az Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018.06.20. napján
kiadott, SZOC/1885-22/2018 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 84/2019.(V.30.) számú határozatára figyelemmel -a
következők szerint módosítom:
Az alapító okirat 6.3. pontjának 11 9 11 jelű sorában a 11 140 fő
szövegrész lép.
Jelen módosító okiratot 2019.08.31. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Nyíregyháza, 2019. 11 időbélyegző szerint 11
1.

11

szövegrész helyébe a

11

150 fő

11

P.H.
dr. Kovács Ferenc
polgármester

2. számú melléklet a Közgyűlés 84/2019. (V.30.) számú határozatához
Okirat száma: SZOC/1232-17/2019

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 az Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:
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1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Eszterlánc Északi Óvoda
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe
4481 Nyíregyháza, Állomás utca 6.

1

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.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Nyitnikék Óvoda

4481 Nyíregyháza, Jázmin út 10.

2

Kerekerdő Óvoda

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.

3

Napsugár óvoda

4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/A.

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
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4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés, munkahelyi
étkeztetés köznevelési intézményben.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ {l} 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.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak

ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21. § {l} bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő
gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a pedagógusok és más
munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati

kormányzati funkció megnevezése

funkciószám

1

091110

2

091120

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott felvételi
körzet.
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A költségvetési szerv szervezete és
4.6.

működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

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.

4.7.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

megbízási jogviszony

2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

3

munkaviszony

2012.évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

S. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
5.1.

A köznevelési intézmény
5.1.1. típusa: óvoda
5.1.2.

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

5.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló gazdasági
szervezettel rendelkezik, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel bír. Ellátja továbbá a Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza,
Kereszt utca 8.), a Búzaszem Nyugati óvoda (4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.), és a
Tündérkert Keleti Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat.
5.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény címe

tagintézmény megnevezése
1

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Gyermekmosoly

4400 Nyíregyháza, Etel köz 13.

Tagintézmény
2
3

Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1.

Eszterlánc

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.

Északi

óvoda

Gyöngyszem

Tagintézmény
4

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Csillagszem

4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50.

Tagintézmény
5

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.

6

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a
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7

5.3.

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitni kék Tagintézmény

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

1

maximális gyermek-,

tagozat megjelölése

tanulólétszám
180 fő

Eszterlánc Északi óvoda
Eszterlánc

2

4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 10.

Északi

Óvoda

Gyermekmosoly

140 fő

Tagintézmény

3

Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény

140 fő

4

4481 Nyíregyháza, Állomás utca 6.

40fő

5

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény

180 fő

6

Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény

100 fő

7

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény

8

Eszterlánc Északi óvoda Napsugár Tagintézmény

168 fő

9

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitni kék Tagintézmény

150 fő

5.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

224 fő

vagyon feletti
ingatlan címe

ingatlan

rendelkezés

helyrajzi

joga

száma

vagyon

vagy

az
a

ingatlan

funkciója,
célja

használati joga
1

4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.

2263/73

használat joga

óvoda

2

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.

2067

használat joga

óvoda

3

4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 10.

13043/1

használat joga

óvoda

4

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a

1395

használat joga

óvoda

5

4400 Nyíregyháza, Etel köz 13.

2263/81

használat joga

óvoda

6

4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1.

1917/1

használat joga

óvoda

7

4481 Nyíregyháza, Állomás utca 6.

0176/1

használat joga

óvoda

8

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.

1863/4

használat joga

óvoda
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9

4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50.

16004

használat joga

óvoda

3. számú melléklet a Közgyűlés 84/2019. {V.30.) számú határozatához
Okirat száma: SZOC/1232-18/2019

Módosító okirat
Az Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019.03.01.
napján kiadott, SZOC-1232-8/2019 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 84/2019.(V.30.) számú határozatára figyelemmel -a
következők szerint módosítom:
2.
3.
4.
5.

Az alapító okirat 6.3. pontjának 1 11 jelű sorában a 211 fő szövegrész helyébe a 11 220 fő 11
szövegrész lép.
Az alapító okirat 6.3. pontjának 11 5 11 jelű sorában a 11 0 fő 11 szövegrész helyébe a 11 60 fő 11 szövegrész
lép.
11
Az alapító okirat 6.3. pontjának 6 11 jelű sorában a 11 20 fő 11 szövegrész helyébe a 11 25 fő 11 szövegrész
lép.
11
11
Az alapító okirat 6.3. pontjának 10 jelű sorában a " 210 fő " szövegrész helyébe a " 150 fő 11
szövegrész lép.
11

11

11

Jelen módosító okiratot 2019.08.31. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Nyíregyháza, 2019. 11 időbélyegző szerint 11

P.H.
dr. Kovács Ferenc
polgármester

4. számú melléklet a Közgyűlés 84/2019. (V.30.) számú határozatához
Okirat száma: SZOC/1232-19/2019

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:

2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
S.S. A költségvetési szerv
5.5.1. megnevezése: Gyermekek Háza Déli Óvoda
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5.6.

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

telephely címe

1

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

2

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.

3

4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

4

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723.hrsz.

5

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

6. A költségvetési szerv
alapításával és

megszűnésével összefüggő

rendelkezések

6.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.05.21.

6.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
6.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
6.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

6.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Kincskereső Óvoda

4400 Nyíregyháza, Árpád út 52-58.

2

Kertvárosi Csicsergő Óvoda

4400 Nyíregyháza, Dugonics út 16.

3

Bóbita Óvoda

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

4.

Virág Utcai Óvoda

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
7.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
7.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
7.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

7.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

7.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
7.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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A költségvetési szerv tevékenysége
7.3.

A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés

7.4.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

7.5.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

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.
7.6.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkció szám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7.7.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott
felvételi körzet.

A költségvetési szerv szervezete és
~

működése

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.
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7.9.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

megbízási jogviszony

2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

3

munkaviszony

2012.évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

8. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
8.1.

A köznevelési intézmény

8.1.1. típusa: óvoda
8.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
8.1.3. 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.
8.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése

1

Gyermekek

tagintézmény címe

Háza

Déli

Óvoda

Pitypang

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.

Háza

Déli

Óvoda

Manóvár

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.

Tagintézmény

2

Gyermekek
Tagintézmény

3

Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda

Bóbita

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

Tagintézmény
4

Gyermekek Háza Déli óvoda Kertvárosi Csicsergő

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 16.

Tagintézmény
5

Gyermekek

Háza

Déli

Háza

Déli

Óvoda

Kincskereső

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.

Tagintézmény
6

Gyermekek

Óvoda

Virág

Utcai

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.

Tagintézmény

8.3.

A feladatellátási helyenként
intézmény

felvehető

maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
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feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Gyermekek Háza Déli Óvoda

220 fő

2

Gyermekek Háza Déli óvoda Pitypang Tagintézmény

112 fő

3

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

40fő

4

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.

40fő

5

4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

60fő

6

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723 hrsz.

25 fő

7

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

20 fő

8

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár tagintézmény

90 fő

9

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény

90fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő

150 fő

10

11

12

8.4.

Tagintézmény
Gyermekek

Háza

Déli

Kincskereső

Óvoda

112 fő

Tagintézmény
Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda

Virág

224fő

Utcai

Tagintézmény

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan
ingatlan címe
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.

4996/2

használat joga

óvoda

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
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7

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky
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

10

4400 Nyíregyháza, Mandabokor HRSZ
13723

11

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca
59.

13551/2

használat joga

óvoda

12

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.

8245

használat joga

óvoda

7./ napirend: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági, valamint a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóci lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen

szavazattal egyhangúlag javasolja a

Közgyűlésnek

elfogadásra a rendelet-tervezetet.

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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2019. (V.31.)

önkormányzati rendelete
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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 a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
függő

„6/ A. Képzési megélhetési támogatás
16/A. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a rendeletben foglalt
feltételekkel képzési megélhetési támogatást (a továbbiakban: megélhetési támogatás) nyújt a 11
Közösen a kiútért 11 elnevezésű, 11 TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 11 jelű projekt forrásaiból finanszírozott
képzési programelemben résztvevő személyek részére.
(2) A megélhetési támogatás mértéke havi nyolcvanezer forint.
(3) A megélhetési támogatás iránti kérelmet az (1) bekezdésben foglalt képzésben történő részvétel
ideje alatt, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell benyújtani, a rendelet 8. mellékletét
képező formanyomtatványon. A határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell az (1) bekezdésben meghatározott képzést megvalósító
szerv által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapban a képzésben történő
részvételről. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a) a képzést megvalósító szerv nevét és nyilvántartási számát,
b) az (1) bekezdésben meghatározott képzés megjelölését,
c) a képzésben résztvevő személy nevét, természetes személyazonosító adatait, bejelentett
lakóhelyének megjelölését,
d) a képzésnek a kérelem tárgyát képező hónapra eső időtartamát napokban, és órákban
meghatározva,
e) az ügyfélnek a tényleges képzési napon történő tényleges részvétele feltüntetését,
f) a részvétel tényét igazoló kifejezett nyilatkozatot a képzést megvalósító szerv részéről.
(5) A megélhetési támogatásra való jogosultság szempontjából Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátások igénybevétele nem kizáró feltétel.
(6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól
függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából a
rendeletben szabályozott megélhetési támogatás igénybevétele nem kizáró feltétel.
(7) Nem folyósítható a támogatás azokra a napokra, amelyeken az ügyfél a képzésen nem vett részt.
Ebben az esetben a megélhetési támogatást a kieső napra egyébként járó megélhetési támogatás
összegével csökkentett összegben kell folyósítani. A levonás összegét úgy kell megállapítani, hogy a
támogatás meghatározott összegét osztani kell a tárgyhónapban ténylegesen megtartott képzési
napok számával, és ennek az eredményét meg kell szorozni azoknak a ténylegesen megtartott képzési

napoknak a számával, amelyen atámogatásban részesített személy nem vett részt. A képzési időtartam
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utolsó hónapjára eső támogatásra akkor jogosult az ügyfél, ha benyújtja a képzés sikeres befejezését
igazoló bizonyítványt, vagy tanúsítványt.
(8) Képzési napon történő részvételnek
képzési órák mindegyikén részt vett.

minősül,

ha az ügyfél az adott képzési napon megtartott

(9) Azonos ügyfél egy képzés időtartamára részesíthető megélhetési támogatásban. E rendelkezést
nem kell alkalmazni arra a képzésre, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.
(10) A megélhetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 2019. június 1 -én, vagy azt követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
11

2. §Az Ör. 26. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
11

(la) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyalése e rendelet 16/A. § - ában szabályozott megélhetési
támogatás megállapítására biztosított hatáskörét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére
ruházza át."
3.§ Az Ör. kiegészül a rendelet 1. melléklete szerinti melléklettel.
4. §Ez a rendelet 2019. június 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Nyíregyháza, 2019. május 30.
Ezt a rendeletet 2019. május hó 31. napján kihirdetem.
1. melléklet a 13/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelethez
Rendkívüli települési támogatásként nyújtott
KÉPZÉSI MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEM

A kérelmet havonta a havi képzési tárgyhónapot
A határidő mulasztása jogvesztő !

követő

hónap 10. napjáig kell benyújtani.

A KÉRELMEZŐ ADATAI
1.) Személyi adatok:
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
Születési

neve:

Anyja

neve:

Születés helye, ideje: ........................................................................................................................
Lakóhely: ....................... irányítószám ..............................................................................................

' ..............
te 1epu·· 1'es ............................................ utca /'ut/ ter
......... emelet ....... ajtó

h'azszam
'
' ·· 1et/1'epcso"h'az
............ epu
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Tartózkodási

hely:

..................
irányítószám
.....................................................
település
utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .......... emelet

.............. ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolgársága: ........................................... .
Taj-száma:................................................. Telefonszáma (nem kötelező megadni)

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A „Közösen a kiútért" elnevezésű TOP-6.9.1-16-nyl-2017-00001 jelű projekt keretein belül, a
szegregátumban lakóként képzési programelemben veszek részt, melyre tekintettel a megélhetésem
és a képzésben való részvételem biztosítása céljából kérem a támogatás megállapítását.
További indokaim (nem kötelező kitölteni):

NYILATKOZATOK
Rendkívüli települési támogatásként nyújtott
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:
Alulírott kérelmező a 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 tudomására hozzák.
Tudomásul
veszem,
hogy
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:

A rendkívüli települési támogatásként nyújtott megélhetési támogatás javasolt összege:
....................... Ft

A rendkívüli települési támogatásként nyújtott megélhetési támogatás formája:
Nyíregyháza,

20............... hó ...... napján.

Ügyintéző ........................... .

PÉNZBELI
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Indokolás a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2015. {II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelethez
1. Általános indokolás
A szociális ellátórendszer működtetése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata e
szektor céljainak előmozdítását pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elősegíteni. Ennek
jegyében kerül sor a „Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú
pályázat megvalósítására. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással
veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek
eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt specifikus céljai
között szerepel a javuló foglalkoztathatóság elérése. A hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze
e tekintetben a rendszeres munkajövedelemhez juttatás. Ennek érdekében javítani kell azokat a
képességeket és készségeket, amelyek szükségesek a tartós munkavállaláshoz, amely nemcsak a
háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete miatt fontos, hanem az önbecsüléshez, a társadalmi
elismertséghez és a példamutatáshoz is nagymértékben hozzájárul. A projektelem céljainak elérését
szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési támogatással segíti elő az
Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a potenciális résztvevőket éppen a szociális helyzetük tarthatja
vissza attól, hogy a képzéseken részt vegyenek.

II. Részletes indokolás
1. §-hoz
A megélhetési támogatás részletes szabályait tartalmazza. Elsődleges jogosultsági feltétel a 11 Közösen
a kiútért 11 elnevezésű, "TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 11 jelű projekt forrásaiból finanszírozott képzési
programban történő részvétel. A képzésben történő hiánytalan részvétel mellett havi nyolcvanezer
forint támogatásra szerezhetnek jogosultságot az igénylők. A támogatást havi rendszerességgel kell
kérelmezni, formanyomtatványon, a benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása esetén
támogatás nem nyújtható. A jogosultság igazolását a képző szerv által kiállított igazolás szolgálja,
melynek kötelező tartalmi elemeit a tervezet meghatározza. A tervezet koncepciója, hogy a képzésben
történő részvételt, mint a munkaerőpiaci integráció irányába tett erőfeszítéseket azzal is ösztönözni
kell, hogy más ellátásban történő részvétel, vagy akár a kereső tevékenység sem zárja ki a megélhetési
támogatásra való jogosultságot. Az akcióterületen élő, a képzésben potenciálisan részt vevő személyek
esetében a szegregátumban folytatott életvitel önmagában megalapozhatja a szociálisan hátrányos
helyzet fennállását. A tervezet megteremti annak a feltételeit is, hogy más szociális ellátásra irányuló
kérelmek vizsgálatakor a megélhetési támogatásra tekintet nélkül történjen az elbírálás. A tényleges
folyósított támogatási összeg kapcsán ugyanakkor vizsgálja hatóság, hogy valamennyi tényleges
képzési napon, teljes egészében részt vett -e az ügyfél. Ennek alátámasztását szolgálja a képző szerv
által kiállított igazolás. Arra a napra, amelyen a képzésben az ügyfél nem vett részt, a támogatás
arányos összege nem jár. Azonos ügyfél egy képzés kapcsán részesíthető megélhetési támogatásban,
mely rendelkezést nem kell alkalmazni arra a képzésre, amely az általános iskolai végzettség
megszerzésére irányul. A támogatás 2019. június 1 -tői igényelhető.

2. §-hoz
A hatáskör átruházására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
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3. §-hoz
A szükséges formanyomtatványt emeli be a rendeletbe.

4.§-hoz
A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

8./ napirend: Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő
megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét
képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Szociális, Egészségügyi
és Ifjúsági, a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket
ismertessék a bizottsági álláspotokat. 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 előterjesztést és a határozat-tervezetet
S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóci lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke)í Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez az elmúlt években, az S éve indított
programunk folytatását jelenti. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e
valaki? Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.
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Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyalés!
Ahogy Polgármester úr is említette az elmúlt 5 évben négy alkalommal, 4 esztendőben is meg lett
hirdetve ez a pályázat és néhány számot elmondanék, amely azt támasztja alá, hogy milyen sikeres ez
a program, hiszen 100 praxis pályázat lebonyolítására került sor, és az Önkormányzat által biztosított
30 millió forint, picit több támogatás, több mint 30 millió forint saját erőt generált a praxisok részéről,
így több mint 60 millió forintos fejlesztések valósulhattak meg. Ehhez mondanék még egy adatot,
amely nem része, de kapcsolódik az Egészségügyi Támogató Alap Programhoz. Ezen kívül még hat
praxis vagy mikrohitelt, vagy vissza nem térítendő támogatást igényelhet az alapítványon keresztül és
így 95 millió forint fejlesztés valósult meg. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy stratégiai
ágazatként kezeljük az egészségügyi alapellátást, hiszen jelenleg is folyik két új orosi rendelő építése.
Ezt az irányvonalat kívánjuk tovább vinni, nyilván együttműködve szakmailag a Kórházzal és azt
gondolom, hogy ez egy sikerágazat Nyíregyházán. Egyúttal szeretném bejelenteni az érintettségemet
és azt is, hogy részt kívánok venni a szavazáson. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy mindez
a nyíregyházi betegek gyógyításának javítását szolgálja. És ezt a város saját forrásból biztosítja. Hála
Istennek most már praxis pályázatokon is nyertek, tehát oda is pályáztak a praxis közösségek. Nem
látok több hozzászólást, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

85/2019. (V. 30.) számú
határozata
Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási
szerződés valamfnt annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének ,
jóváhagyásáról
A

Közgyűlés

1.

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap
Program (ETAP) 2019. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működéséhez a
rendelkezésre álló 12 millió forint összegű keretből 6 millió forint összegű forrást biztosít a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével.

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás
tartalmával az 1. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

Felhatalmazza~

Határidő:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására

2019. május 31.
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3.

4.

A támogatási szerződés mellékletét képező a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási
szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak kiírandó az Egészségügyi Támogató
Alap Program pályázati felhívás és dokumentáció tervezetével a 2. számú mellékletben
foglaltak szerint egyetért.
Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztály
ellátásával.

vezetőjét

a Program végrehajtásával kapcsolatos

teendők

Felelős:

Dr. Krizsai Anita a szociális és köznevelési osztály vezetője
Határidő: Folyamatos
1.

számú melléklet a 85/2019.(V.30.) számú határozathoz
Megállapodás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között
támogatás közvetítésére
Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400

Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-215), képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester- továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990,
adószáma: 19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba
elnök- továbbiakban: Alapítvány - között az alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK:

Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról gondoskodni.
Az önkormányzat - nem kötelező feladataként - fontosnak tartja a helyi mikro- és kisvállalkozások
támogatását, amelyet több formában is végez (adókedvezmény, ingatlan biztosítás, kamattámogatás,
határon átnyúló programok, stb.), ezen belül a város egészségügyi ellátása miatt kiemelt figyelmet
·fordít a vállalkozások keretében működtetett praxisokra.
Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei mikro- és kisvállalkozások
elősegítése, ezen belül forráshoz juttatása.

fejlődésének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2019.(V.30.) számú határozatával döntött a
190/2013. (Vlll.29.) számú határozatával létrehozott Egészségügyi Támogató Alap Program 2019.
évben történő működtetéséről. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint
Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-,
gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok részére vissza nem
térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a
minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének"
megerősítése céljából.

Az Önkormányzat az Alap működtetésére 2019. évi költségvetésében ÖSSZESEN 6.000.000 Ft-ot, azaz
hatmillió Ft keretösszeget biztosít vissza nem térítendő támogatás fedezetére.
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1.

2.

Az Önkormányzat a támogatást az Alapítvány - jelen szerződésben rögzített feltételek mellett
- közreműködésével nyújtja a Kedvezményezett Praxisok részére. Az Alapítvány közreműködik
az Önkormányzat által a praxisoknak szánt támogatás közvetítésében. Az Alapítvány a kapott
támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Kedvezményezett Praxisok
finanszírozására használja fel.
Támogatás igénybevételére jelen megállapodásban szabályozott módon pályázat útján
jogosult a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi {házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa, aki
a) a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik,
b) mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit és nincs
adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

3.

Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatás átutalásának ütemezését a felhasználás
üteméhez igazítja a beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság által történő pozitív döntései
alapján.

4.

Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

„A Támogatás mértéke
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív
ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó
diagnosztika {pl. ultrahang);
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan orvos technikai mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás
ellátásához {pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot
felmérése, promóciós anyagok beszerzése),

b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, {pl.
klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas
légtisztító berendezések beszerzése),
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és
szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell
lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok
közötti) informatikai integrációra.
5.

A támogatás csak a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű
és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása érdekében
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a 4. pontban meghatározott célra használható fel (továbbiakban: BESZERZÉS) a mellékletet
képező

•
•
•
•

Pályázati felhívás,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) tájékoztató,
Pályázati adatlap és mellékletei,
támogatási szerződés az ETAP program keretében támogatott orvossal

formanyomtatványok felhasználásával.
6.

A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány
mikrohitel bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András
Oktató Kórház által delegált szakorvos, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált
tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a KÖZIM egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal
rendelkező) jelen van, döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A
döntésről jegyzőkönyv készül.

7.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal:
7.1 Az Alapítvány a támogatási döntésekről nyilvántartást vezet, végzi az adminisztrációs
teendőket: a Bíráló Bizottság munkájának adminisztrálása, szerződéskötés, folyósítás,
ellenőrzés. A támogatás felhasználásáról írásos beszámolót készít, melyet az
Önkormányzatnak címezve, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztályához legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújt. A Hivatal
szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az Alapítványt, amely köteles a felszólítást követő
8 napon belül azt pótolni. A beszámoló elfogadásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése dönt.
7.2 Írásban értesíti az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát a Bíráló Bizottság
döntéseiről: a Kedvezményezett Praxis nevéről, az igényelt és megítélt támogatás
összegéről.

8.

Felek rögzítik, hogy a Támogatottnak 3 évig működtetnie kell a praxisát. Amennyiben a praxis
a 3 éves fenntartási idő letelte előtt megszűnik, a Támogatott köteles visszafizetni a nyújtott
támogatás összegét, annak járulékaival együtt az Alapítvány részére, mely visszafizetett összeg
- mint fel nem használt forrás - az Önkormányzatot illeti meg.
Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelés
behajtása iránt szükséges intézkedéseket az Alapítvány teszi meg, melynek költségeit előlegezi
és amely igazolt költségek utólagos megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal.

9.

Az Alapítvány hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által
ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

10. E megállapodás 2019. június 1. napjától az elszámolás napjáig, de legkésőbb 2020. március 31.
napjáig hatályos.
A megállapodást a felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2019. május 30.
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2.

számú melléklet a 85/2019. (V.30.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
tervezet

amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz.,) mint
Támogató megbízása alapján eljáró PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) melyet nyilvántartásba vett a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Bíróság 28-as nyilvántartási számon, jogerős bírósági határozat száma: Pk.21003/1990,
statisztikai szám: 19205760911156915) képviseli az Alapítvány képviseletében eljáró Czomba Csaba
Ferenc elnök által Dr. Petraskó István nyíregyházi közjegyző előtt 34020/Ü/328/2011/1. számú
közjegyzői okirattal meghatalmazott PRIMOM Vállalkozói Központ mikrohitel igazgatója Hargitainé
Tolnai Andrea mikrohitel igazgató - továbbiakban Közreműködő
másrészről

.„ ... „ .... „.„.„.„ .. „„.„ .. „„„„„„(székhelye: ............................. , cégjegyzékszáma: ....................., adószáma:
........................... ) képviseli.. .................................. továbbiakban Támogatott, együttesen
között
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.

Szerződő

Felek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célhoz kötött vissza nem térítendő
támogatást nyújt Támogatott részére a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
közreműködésével annak érdekében, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény (Praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa részére, akinek
a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződése van, vissza nem
térítendő támogatást biztosítson. A támogatás nyújtásának célja a praxisok korszerű és
hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az
alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése.
Jelen szerződés részét képezi a Támogatott fél által benyújtott Pályázati Adatlap és annak
mellékletei.
'

Közreműködő

2.

kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetése Egészségügyi Támogató Alap terhére ....... Ft., azaz
......... forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a
Közreműködőhöz benyújtott támogatási kérelme, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 85/2019. (V. 30.) számú határozata, valamint a Bíráló Bizottság ......... számú
döntése alapján.

3.

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban meghatározott ......... , azaz
.............. forint összegű támogatást a Támogatott részére a Támogatott .........................,
Nyíregyháza, ..... -nál vezetett ........... számú számlájára, a szerződés aláírását követő 8
munkanapon belül átutal.

4.

Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzösszegeitől elkülönítetten nyilvántartani,
valamint a hatályos számviteli, pénzügyi adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint
kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani.
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5. Támogatott a támogatás összegét jelen szerződésben foglaltak szerint a szerződés aláírásától
számított 90 napon belül köteles felhasználni, és kizárólag az Egészségügyi Támogató Alapra
benyújtott támogatási kérelmében meghatározott célra/célokra használhatja fel.
6.

Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára
behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának a napján
nincs.

7.

Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
illetve az általa megbízott személy (PRIMOM Alapítvány munkatársa) a támogatás
felhasználására vonatkozó elszámolást pénzügyileg ellenőrzik, és a Hivatal belső ellenőrzési
szervezete a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének
felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az
ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami
Számvevőszék is jogosult vizsgálni. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a
támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve a
célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően jogosult ellenőrzést végezni.

8.

Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra rávezeti az alábbiakat:
benyújtásra került." A számlák másolati
11 •••• nyilvántartási számú támogatás elszámolása
példányait a következő nyilatkozattal hitelesíti: 11 Az eredetivel mindenben megegyező
másolat."

9.

Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban a közreműködőnek jelezni.

10. Támogató jogosult a jelen

szerződést

azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

a jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül (határidő módosítás
esetén a módosított határidőn belül), a pályázatban vállaltak megvalósítása a Támogatottnak
felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, illetve
határidő hosszabbítást nem kér;
a Támogatott a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra
történő felhasználását nem igazolja, illetve a célok megvalósulását, a megítélt pénzösszeg
felhasználását a támogatási döntést ki3vetően kelt hitelesített számlamásolatokat, számviteli
bizonylatokat (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy
bank által hitelesített másolatát) igazoló elszámolást a Közreműködő részére nem küldi meg;
Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy
eltérő módon használja fel.
11. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított
támogatást a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten
Közreműködő ............................ nél vezetett ............................... számú bankszámlájára.
követő harmadik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb
2019. december 31-ig a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról
a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal

12. Támogatott köteles a felhasználást

ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.
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13. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a
írásbeli hozzájárulásával módosítható.

Közreműködő

egyetértésével, és

előzetes,

14. Amennyiben a praxis tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel
jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az
új tulajdonosnak, azzal, hogy nyilatkoznia kell, a beszerzés az egészségügyi alapellátás
keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja. A Támogatott kötelezettséget vállal
arra, hogy a fejlesztést a támogatás felhasználásától számított 3 évig az egészségügyi
alapellátásból nem vonja ki. Amennyiben mégis kivonja, a Támogatott köteles a támogatás
összegét egy összegben visszafizetni." A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a
kötelezettség teljesítését évente jogosult ellenőrizni.
15. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét és logoját
a támogatással érintett beruházás helyszínén. Támogatott a címer és logo használatát igazoló
dokumentumokat (pl. fotó) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként
minden esetben köteles csatolni.
16. A jelen megállapodásban foglaltak teljesítésnek biztosítékául a praxist működtető háziorvos
„„„„„„„„„„„„„„ (név) „„„„„„„„„„„ külön megállapodásba foglalt készfizető kezesi
kötelezettségvállalást tesz, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
Támogatott bármely okból kifolyólag a folyósított támogatás visszafizetésére köteles és e
kötelezettségének nem tesz eleget, a Támogató írásbeli felszólítására készfizető kezes teljesít.
Készfizető kezes fizetési kötelezettségvállalása a Támogatott által még nem teljesített összeg
erejéig áll fenn.
17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a
vonatkozó szabályai az irányadók.
18. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Nyíregyháza, 2019„„„„„„„„„„.

1. számú melléklet a támogatási

szerződéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása
"NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)
a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és
fogorvosoknak"
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a„„/2019. (V. 30.) számú határozatával döntött az
Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, és annak végrehajtása érdekében
szerződést kötött a PRIMOM Alapítvánnyal.

A program célja
Az ETAP Program általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban: Kedvezményezett
Praxisok) praxisok működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel
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működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok korszerű és hatékony
feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása.

Támogatható tevékenységek köre
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív
ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó
diagnosztika (pl. ultrahang);
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszköz beszerzése (pl. sürgősségi táska,
defibrillátor) abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy
funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja
legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.:
hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítása (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot
felmérése, promóciós anyagok beszerzése),
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzése (pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és
szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell
lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok
közötti) informatikai integrációra."
azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
- jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel - pályázat útján elnyerhető
pénzügyi támogatással segíti a háziorvosokat.
közreműködésével

Rendelkezésre álló forrás
A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft vissza nem
támogatás.
A támogatás benyújtására jogosult személyek
térítendő

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései
szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi)
praxis tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat
felé teljesíti adófizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális
hozzájárulási adó tartozása.

Támogatási program lejáratának végső határideje
2019. szeptember 30.
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Támogatás formája

A pályázaton

elnyerhető

támogatás formája vissza nem

térítendő

támogatás.

A Támogatás mértéke
a)

a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,

•

a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos
technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív
ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó
diagnosztika (pl. ultrahang);
az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához
(pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások,
prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi
állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),

•

•

•
•

b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,

•

a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl.
klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas
légtisztító berendezések beszerzése),
•
egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és
szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell
lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok
közötti) informatikai integrációra.
A támogatás összege
Jelen pályázat keretében

igényelhető

összeg minimum 50 OOO Ft, legfeljebb 400.000 Ft.

Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer igényelhető.
Megkezdettség

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető.
Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje

2019. június

15-től

szeptember 30-ig. A program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának formája

A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levélben postai úton lehet benyújtani
PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Luther u. 16.) ügyfélfogadási időben.

a

82

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11.30 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje
A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan.
Szerződéskötés

a nyertes pályázókkal, szerződési biztosíték

A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül
támogatási szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni, melyet ügyvéd ellenjegyez, az
ellenjegyzés díja a pályázót terheli.
Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapítvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a
pályázattal kapcsolatban felmerülő költséget nem térít meg a Támogatott Praxis részére.
A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi
kötelezettségvá Ila lása.

A támogatás felhasználásának határideje
A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Különleges
esetekben (a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság
meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll rendelkezésre a támogatás
felhasználására.

A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása
Támogatott köteles a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra
történő felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg
felhasználásáról a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli
bizonylatokkal (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank
által hitelesített másolata csatolandó) ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve)
•
•
•
•
•
•

Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz. melléklet),
Nyilatkozatok (2. sz. melléklet),
Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, szolgáltatás
biztosításáról,
bankszámlaszám.

Pályázatot Bíráló Bizottság
A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel
bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos,
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a
Közintézményeket Működtető Központ egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal rendelkező)
van, döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv
készül.
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A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési
Osztályát írásban értesíti.
A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek

A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően
legalább 3 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 3 éven belül tulajdonosváltáson megy
keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással
finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogy a
beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja.
A támogatott fejlesztést az alapellátásból kivonni nem lehet, amennyiben mégis kivonja a
Kedvezményezett Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.
Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város honlapján a wwww.nyiregyhaza.hu honlapon történik.
Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat megbízásából a PRIMOM Alapítvány munkatársai a
támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat
teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően is jogosultak ellenőrzést végezni.
2. számú melléklet a támogatási szerződéshez

PÁLYÁZATI ADATLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP) IGÉNYLÉSÉRE

A Pályázati Adatlap átvétele nem kötelezi a Nyíregyháza Megyei Jogú Várost a támogatás
biztosítására!
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Az Üzleti tervet átvettem .

......................................... , 2019 ......................... hó ............... nap

aláírás

A PÁLYÁZÓ PRAXIS ALAPADATAI

1.1. A Pályázó Praxis neve:

1.2. A pályázó Praxis ügyvezetője
(amennyiben társas vállalkozásról van szó):

1.3. Tevékenység megkezdése: 1 1 1 1

4
1. .Adószám:

1.5.

111111111-

Számlavezető

1 1
1

1

j

D

a- EE

hitelintézet Számlaszám

~-~111--+--+-;111~111:111111111:111111111
1.6 .Székhelye/Levelezési címe:

Helység:
1

1

1

Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:

1.7. A beszerzés helyszíne:

1

1
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Helység:
Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:

1.8. A pályázó praxis vezetőjének személyes adatai:
Név:

Anyja neve: csak szerződéskötéshez kell megadni

Mobiltelefonszám:

Születési hely, dátum: csak szerződéskötéshez kell
megadni

Személyi igazolvány szám: csak
szerződéskötéshez kell megadni

Adó azonosító jele: csak szerződéskötéshez kell
megadni

Lakcímkártya szám: csak szerződéskötéshez kell
megadni

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

a. Kérjük rövid állítások formájában összegezze a támogatás felvételének célját!

2.2. Sorolja fel a beszerzés tárgyát, összegét!
Beszerzés megnevezése

Beszerzés tervezett költsége

2.3. A támogatás felhasználásának rövid összefoglaló bemutatása

j összes költség:
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ebből

forgóeszköz növekmény:

Saját forrás:
A kért vissza nem térítendő támogatás összege:
Egyéb forrás (amennyiben igénybe vesz)
A pénzigény összesen:

Kötelező

melléklet: költségvetés vagy árajánlat
Nyíregyháza, 2019„ .. „ .. „ .............. .
NYILATKOZAT

Alulírott
(vállalkozás): ... „.„.„ .••.••..•• „

•.•• „ ••.••• „ •••••••.••.••.••..•...•..•..••..•..••..••. „ .••..••.••.. felelős

vezetőjeként:

„.„.„.„ •. „„.„.„ •• „„.„.„.„.„.„.„.„.„ •• „„.„.„.„.„„„„.„„„.„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ •• kijelentem, hogy az
Egészségügyi Támogató Alap Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes
mértékben megismertem és elfogadtam.

Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek:
• alapellátásra szerződéssel rendelkezik,
• működő háziorvosi praxissal rendelkezik,
• a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szemben nincs köztartozásom.
Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek:
• csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/vagy
kiegyenlítetlen lejárt (köz)tartozása van állami-, önkormányzati, vagy egyéb hatóság
felé (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett)
• olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként
büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság
büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el
• az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van
érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette
• az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK
rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély
összegű (de minimis) támogatásban.
Hozzájárulok:

• hogy a PRIMOM Alapítvány a Nyíregyházi Megyei Jogú Városnál ellenőrizze az általam
megadott adatokat,
• adataimat a program során tárolják és abból az Önkormányzat részére, vagy ellenőrzési

jogosultsággal

rendelkező

szervezet részére megadja.
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Egyéb kikötés:
A pályázó tudomásul veszi, hogy PRIMOM Alapítvány a pályázatot az alábbi konjuktív
feltételek megléte esetén nyilvánítja nyertesnek az igényelt támogatás a pályázati kiírásban
megjelölt célnak megfelel és a támogatás fedezete rendelkezésre áll.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási keretösszeg teljes egészében
felhasználásra kerül, a pályázat elutasításának van hely, forráshiány miatt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elutasításából eredően a PRIMOM Alapítványt
felelősség nem terheli, illetve a pályázat elutasításból eredően a PRIMOM Alapítvánnyal
szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet, illetve arról kifejezetten lemond.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a PRIMOM Alapítvány döntése ellen panasznak nincs helye, a
döntés nem érintő egyéb esetekkel kapcsolatos panaszok elbírálása az Önkormányzat
hatáskörébe tartozik.

pályázó

cégszerű

aláírása

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 9. napirendi pontunk következik, amely tulajdonképpen két

részből

áll, 9/a.

9/a. napirend: Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó:

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Varga János könyvvizsgáló urat, aki a napirendi pont
tárgyalására érkezett. Valamint 9/b.
9/b. napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső
kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének
tudomásul vételére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A 9/a. napirendi pontot a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, a 9/b. napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság. Kérem a bizottsági
elnököket mindkét napirendi pontra vonatkozóan ismertessék a bizottság álláspontját. Nagy László
elnök úré a szó.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr. A Pénzügyi Bizottság a
tegnapi nap során az a. napirendi pont tekintetében 6 igen szavazat mellett 2 tartózkodással javasolja

elfogadni az előterjesztést. És akkor mondjam a b-t is?
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Igen.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) A b. napirendi pont tekintetében pedig 8 igen szavazattal
döntött a Bizottság.
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 a 9/a. napirendi pontot tárgyalta. Ennek megfelelően
jelentem, hogy a Bizottság 4 igen szavazat mellett javasolja a beszámoló és a rendelet-tervezet
elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. A 9/a. - 9/b. napirendi pontot összefüggésük
miatt együttesen tárgyaljuk. Természetesen szavazásokra külön-külön

kerül sor.

Kérdezem

Könyvvizsgáló urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót.

Varga János:(könywizsgáló) Tisztelt polgármester úr, tisztelt
a 2018. évi költségvetést elfogadta a
főösszeget

Közgyűlés,

Közgyűlés!

akkor egy

Emlékeznek rá, hogy amikor

kiemelkedően

magas költségvetési

fogadott el a Közgyűlés. Ennek a végrehajtását tárgyalja most a Közgyűlésünk. Megvizsgálva

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről készült konszolidált beszámolót, véleményünk szerint ez a
beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ennek alapján a könywizsgálói jelentésünkben egy tiszta jelentést
adtunk ki és a Közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése a
beszámolóhoz, illetve előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás, illetve
szavazások következnek. Először arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 9/a. napirendi pontban
szereplő költségvetési beszámoló jóváhagyásáról szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 14 szavazattal, 7 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és
hatásköreiről

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2018. évi költségvetési előirányzatainak
teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:
a.) Bevételek összesen
ebből: - költségvetési bevételek

- maradvány igénybevétele
- hitelfelvétel
b.) Kiadások összesen
ebből: - költségvetési kiadások

69.836.875.641 Ft
37.655.129.582 Ft
20.943.798.786 Ft
1.134.228.870 Ft
47.474.426.779 Ft
32.971.677.757 Ft

- hiteltörlesztés

1.048.915.459 Ft

c.) Költségvetési maradvány

23.208.547.172 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.
(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint
fogadja el.
(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja
el.
(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatait és a
közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja.
(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 12.729.279.729 Ft összegben, valamint annak
feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet
szerint elfogadja.
(7) A felújítási kiadások teljesítését 6.074.958.393 Ft összegben, valamint annak célonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.
(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.
(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
(10) Az Önkormányzat 2018. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 187.516.663.187 Ft
összegben hagyja jóvá.
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(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -2.588.523.534 Ft összegben
a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 23.208.547.172 Ft összegben a 15. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló hitelállományát 1.571.906.110 Ft
összegben a 16. és 17. mellékletek szerint elfogadja.
(13 A közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint elfogadja.
(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 19. melléklet szerint elfogadja.
(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és
követeléseinek állományát 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint fogadja el.
(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.
Nyíregyháza, 2019. május 30.
Ezt a rendeletet 2019. május hó 30. napján kihirdetem.
INDOKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2p11. évi
CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló ltörvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szánwiteléről
szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet határozza meg.
A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba kell, hogy lépjen.
A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előírt szerkezetben
készült. A zárszámadás bemutatja a 2018. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási
előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az
önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2018. évi költségvetési maradvány
és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.
1.§-hoz
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek
jóváhagyásra.
2.§-hoz
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges
összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását
tartalmazza.

3.§-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

Zárszámadás mellékletei

Száma

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. 1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatok bontásban

4. melléklet
4.1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

5. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolodó kiadások és bevételek

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormanyzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakuu '"

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500 mFt felhalmozási hitel)

18. melléklet

Tájékoztató a 2018. évben igénybevett kedvezmények és mentességek

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

20. melléklet

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya

21. melléklet

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya

22. melléklet

Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. Xll.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya

23. melléklet

Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. Xll.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai

24. melléklet

Pénzeszközök változása 2018. évben

Száma

összegéről

Tájékoztató táblák

25. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

26. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

27. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak felhasználása
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29. kimutatás
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

1. oldal

„._.

· Zárszámadás mellékletei

Száma

30. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

31. kimutatás

NyíregyházaMegyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

32. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi
mérlege

33. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása

34. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása

35. kimutatás

36. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni)

37. kimutatás

követelésekről

2. oldal

1. melléklE

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

forintban!

e.
2018. évi eredett (

1. !Rovat·

rend
l

Belllite\ek
Működési célú támo1aUsok ÁH·n belülr61

181
811

1

Önkormányzatok működési támo1atásai
- Helyi onk

Blll

!-..

1 B112

1núkodés~n11k

ált tálnoilatás;;i

-Telepulés1 onk egyes kozn folad;;rtainaktilmog
Telepules1onk szoc gyermekJó!etl

ésilyermeket~

Telepules• onk. kultudillsfeladat.::ilnaktimoil

B115

- Helv1 ónkormanyzatok kie1[ész1t6tán1011;;rtasa

10 J 816

J - Működési cé\li támo1atások ÁH-n
Eiyéb múkodés1 célu

11.

12., .2

t~rno11

belulről

be.,.ételei AH·n belul

Felhalmozási célú t;ímo1atások AH·n bellilröl

B.

821

14

1 825

1

15.

1 83

1Kbzh•t•lmi bevételek

Teljesités 2018.12.31

%

előirányzat

6 788 332 744

7 759 402 561

6 962 584190

89,7

5 055 026107

s 689 321936

5 689 321936

100,0

107 464 129

110 777 283

110 777 283

100,0

2 346 633 853

2 369 321496

2 369 321496

100,0

1576 361687

1997 007 293

199'} 007 293

100,0

1024 566 438

1085 430 431

1085 430 431

100,0

91642 141

91642141

100.0

35143 292

35 143 292

100,0

1 733 306 637

2 070 080 625

1 273 262 254

61,5

1 733 306 637

2 0„0 080 625

1273 262 254

61,5

20 199 850 981

16 329 755 633

15 604 349 552

95,6

14 732 060

74 732 060

100,0

- Felhalmoz;is1 ci!IU onkormány1at1 támo1a1asok
Ei:yéb felh;;rlmodsi célú tiimo&. be11etele1 AH·n. belul

rend

I KI

20199 850 981

16 255023 573

15 529 617 492

95,5

11 207 500 OOO

11652134 855

11 924 273 790

102,3

-Va1yonitipusu ;idók

19.

B35

- Termékek és

20,

1 836

·

~i:yéb

szo!eáttat~sok

J K2

JMunkaadökat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adö

1 K3

!Dologi kiadások

-ebbölvarosle)lesztés1k1adas

ebból

1 K4

;idó1

kózh;italm1 bevételek

1K5

1 K502 1 · El.,.onások és bef1zetés11k

1 K506 1 · Ei:yeb mlikodés1 célú tamo11at;isok AH-n
1 K512 1 · Ei:yéb n1úkodésl célú timo11adsok AH-n
1 K513 1 -Tartalékok

8 229 OOO OOO

8 669 OOO OOO

8 964 058 733

103,4

103 500 OOO

108 039 201

82 867 845

76,7

-Céltartalék

2 916 978 877

3 308 318 006

2 847 352 674

86,1

Felhalmozás! kiadások

110 861995

10,3

-1111•tl<1nokérték11sítese

182 OOO OOO

1072 941 757

104 131457

9.7

6 730538

6 730 538

100,0

1 K6

I

1 - Résiesedéseken11kesitéslí'

28.

1 86

8':>4

}9., 864
:m.

Műk,

I

kivülröl

cé!U támoi., koksonok v1ssutér. AH n ki.,.ultöl

F&yéb rmlkodésl celu

~t.,.ett

penzesik AH n k1.,.ulról

Felhalmodsi cilú átvett pénzeszközök (klvlilről)

87

I

875

Felh célu támo11. kolcsonok "1ssz;itér AH·n ki..u\ról

1

·F11vébfelh cé\uiit.,.ett pénlesik ÁH·n k1.,.ulröl

35. I 81-7 1 KöJt~é1.ve:th!!tevil!te!e:h; ö.s~~e_!nJ;n

188

1 Finanszlrozási bevételek

:n. 1 8811 1 - Hit•I·, kölnönfet11•t•l •ll•mh1bt•rtiíson ltlvülröl
I Hlllll J

1 K7

IEayéb felhalmozisi célú kiadások

76,9

1 1<84

1- Ei::veb felhalmozas1~élu1amo1atasok AH

98,6

11<86

1- felha\ celU visszatér tarnil

122526369

113 872 205

92,9

85 OOO OOO

85 OOO OOO

85 000000

100,0

25 420 776

37 526 369

28 872 20'l

Hosszule1iír;itú hitelek, kolcsonok fel.,.étele

1152 548 513

93176 055

91835176

61306864

'11447 98!

83,9

11 586 216 464

8 503 169 602

73,4

3 830 209 071

] 4319'i3 805

524 950 OOO

3 673 739 843

209

29, ~

420 580 507

274 329 892

65,2

4 493 722 523

2 439 781958

54,3

288 55ó

288 SS6

100,0

667

30,1

2 257 788485

l. 293 287 721

1246 533 659

1 582 982 769

~41

140 OOO

'·'

(J()O

100,0

2 261110 212

98,6

37,7

100 OOO OOO

1 (,60071

1146 533 659

1575 322 698

39 238 010 496

36 508 599 608

13 779 374 406

34 004 546 440

29 236 328 975

7 442 710 664

25,S

1859 997 459

11 481 777 890

6 300 042 289

54,'1

14 016 624 190

16 233 553 965

5 088 732 330

6 985 683 877

6 074 958 393

87,0

4 187 606 380

6 042 328 2S3

s 379090 539

89,0

'-.0

144 731 726

286 586 756

261 705 349

91,3

(,>..J

26 S51 726
166 855030

11500 OOO

9000000

24 660 OOO
1&6

85~

030

~00000

976000

9 OOO OOO

916 OOO

11

92,Y
100,0

'·'

10,8

100,0

1048915 459

100,0

46 OOO OOO

46 OOO OOO

46 OOO OOO

100,0

1002 915 459

1002 915 459

100,0

10 OOO OOO OOO

12 350 OOO OOO

12 350 OOO OOO

100,0

163 286 962

163 286 962

163 286 962

100,0

73 835 810 538

74 936 300 392

47 474 426 779

73 835 810 538

74 936 300 392

70 258 037 601

131313 411

131313 411

100,0

1002 915 459

1002915459

100,0

1 K9112 I - Rovid le)<1r11tu hitelek, kolcsonok tor!eszti!se
1 K9121 I - Selföldl értékpaplrok klad41HI
1K913 1- Al1ilmhlÍU•rt;bon balüll me1•lől111•iések folyósltan

1 Kl-9

140 000000

,

35 130079

13 562 202 421

154 637 427

93,2

465 690 128

1 048 915 459

1K911 1- Hitel·, kölcsöntörl•sztés 11ill11mhiízt11rtá1on kl.,.ülr•
1 K9111 I - Hosszu lejiÍratU hitelek, kolrsonok torleszlese

69 836 875 641

11 7619fö

15 500 OOO

13 562 202 421

1 K9

100,0

74 936 300 392

153 917 699

46 OOO OOO

92,8

1134 228 870

73 835 810 538

13~

10 209 286 962

32 087 297 768

1134 228 870

f

I 13

IFinanszlrozási kiadások

34 591314618

154 637 427

K916
- E1yébfln11nnirozío1ik111dások

94448291

)

83 380 776
12 060 845 277

8.7

31 278 178 647

97,5

Mindösszesen

96,5

53,7

1 Kl-8

100,0

Nyitó pénzkészlet

8S,o

1438 850 939

9 38/439

93,3

159 270 112

47.

1490 982 680

32 971 677 757

37 655 129 582

zo 943 798 786

46.

1444 312 098

61 374 097 971

40 344 985 774

163 286 962

Pénzforcalom n9lküllb•11iitel

95,1

1~4

260 OlS

63 626 523 576

42 557 631 891

20 943 798 786

45.

6 536 170 960

305 976 669

!Költségvetési kiadások összesen

f·E1yébfe!halmozils1célútámo1atás(lkallmh. k1.,.ulr11

163 286 962

(klecyenlltő, fü11ő

6 873 996189

373 408 9!3

J 500 OOO

lt<89

20 960 254 258

- Ecyéb finilnnlrozásl b•vétel•k

6 684 665 862

108 231 726

93,2
99.4

41.

181·8 1 Beviitalek mlndösnesen

77,2

] 500000

11397 834
80437 342

79,8

· Maradvíiny 1r•nybev•t•I•

19 192 303 351

133 231 726

Lakascéluhely1tarno1atas

12 228103
80947 952

9 850000000

44.

koks nvuJt;isa AH·n k1.,.ulre

12 OOO OOO

12 350000000

8813

24 865 498 363

n betulre

1140 548 513

10 OOO OOO OOO

18814 1 - Allamh•zt•rt.íson belüli m•r•lől•cezénk

%

24 388 513 080

86 931 726

-ebb6l.,.;irosl11Jlesn11slk1adás

40.1 8812 1- SaHökU értékpapltok ba.,.•t•I•
4'.

t<1rtaléka

IFelUjltások

1 K8

110 420 776

-Ro.,.id leiariltÚ hitelek, kolcsonok fel.,.etele

.l9.

4l.

(Beruházások

Doleozók lakástiimoll k1adása1

33. I B74

K.

Teljesités 2018.12.31

tart~léka

-ebb6l.,.árosfeJlesztesik1adás

1 Működési célú itvett pénzeszközök AH-n

065

kívulre

·ebbölvárosfejlesités1kladás

32

38.

pályázatok

·ebből pályáz~tok

21.

belu!re

Att;ilfoost;irtalek

25

1 - Eavébtái&VI esikozak értékes1tése

elöinínyzat

KOlcs nyujUsa AH-n kí„ulre

100,0

1079 672 295

36.

1 - Muk célu "1ssz~ter tárni[

100,l

182 OOO OOO

1 953

előirányzat

- ebből városfe1l11sztes1 kiadás

95 654

Felhalmozási bevételek

34.

IE1yéb működési célú kiadások

·ebből

26.

J.
2018. i!vi m-ód.-

k1adis{szennv.,.izkompe11zác1ó)

l 877 251 558

13.105

31.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 654

Műkbdésí

652

k1adas

2 875 000000

21..184

bevételek

v~rosfe)lesztési

·ebbő!városfeJI

21.

24.

k1~das

2 875 OOO OOO

Jo.,.edelem;idók

834

Személyi juttatások
·ebból .,.ároslejl11sztési

K508

18.

Kl11tthok
Mllködési kiadoísok

16.

17., 031

2018. évi eredE!TL

H.

Rovat·

előirányzat

Elszarno!asbolszarm;no be11ételek

6116

F.

E.

felad

BlB ltamo11
l:H14

D.

2018. évi mód.

IKiadások mindösszesen

940 546 601

(kl•sv•nlitő,tliccő)

63,4

20 943 798 786
21364 960 746
73 835 810 538

74 936 300 392

70 258 037 601

22 783 610 822

2.íoró plintkÍlszlet
93,8

Mindösszesen

93,8

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása

Forintban'

1.
2.

1. A HELYI ÖNKORMÁNVZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
- 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4.
5.

- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
• 1.1.ba) A . bldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6.

· 1.1.bb) Kc zvilágltás fenntartásának támogatása

7.

- 1.1.bc) Kó.'temetö fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- 1.1.bd) KC zutak fenntartásának támogatása
-1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D.

E.

Mutató

217,69

Fajlagos összeg Támogatás összege

4 580000

997 020200
632 230340

ha
km

22 300
415 OOO

105 300 600
340549 OOO

m'

70
470 OOO

29 941240
156 439 500

2 700
2 550

323 829900
26265 OOO

1
100

km

- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
-1.1.e) Üdiil6helyi feladatok támogatása

fő

119937

lő

10 300
66 515674

Ft

·Beszámítás összege
- 1.2. Nem közmOvel összegyOjtött háztartási szennyvfz ártalmatlanítása

m3

-1.6. A 2017. évrlll áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Ft

6955

217,62

4 580 OOO

17.

-1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen· beszámltás után
- Ll.ba} A .· Oldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

ha

19.

- 1.1.bb) KC- 1vilagítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

km

zo.

-1.1.bc) KC:temetö fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

m'

70

21.

- L1.bd) Kc zutak fenntartásának támogatása - beszámítás után
-1.1.c) Egy eb önkormányzati feladatok támogatása - beszámltás után
-1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

km

470 OOO
2700

22.

27.

II. A TELEPULÉSI ÖNKORMÁNVZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

28.
29.

- 11.1. óvo1 la pedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- 2018. év:Jen 8 hónapra
- 11.1. (1) ó .oda pedagógusok bértámogatása
-11.1. {2)Ó\ Jdapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
11.1. (3) P··dag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetleniJI segítők bértám.

30.
31.
32.

összege
3 313154

35.

- 11.1. (1) ó codapedagógusok bértámogatása
-11.1. (2) ó .odapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül

217,69

119937

66 515 674

10300
66 515 674

26 265000
66 515 674

1939 092 485
695 500

7 236

1939 092 485
723 600

3 3131S4

Ft

m3
Ft

2 550
1
100

695 500

119 937
10300
66 515 674
6955

2 346 633 853

723 600
3 313154

22 687 643

2 369 937 929

2 946 OOO
1470 OOO
2 946 OOO

993 096 600
305 760 OOO

fő

327,8

1473 OOO

482 849 400

14,7

21 653 100

342,9

505 091 700

fő

208,0
9,0

735 OOO
1473 OOO

152 880 OOO
13 257 OOO

2,9
0,1

2 131 500
147 300

210,9
9,1

155 011500
13 404 300

3 864
3 942

210 459 200
107 353 800

fő

fő

0,5

1473 OOO

208,0
9,0

26 514 OOO

segítők

bértámogatása

-11.1. (5) p··dag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját kbzv. segítők pótl.bértámog.

fő

39.

- 11.2. óvotlaműködtetési támogatás
- 2018. év·ien 8 hónapra

fő

3 878

54 467

211 221 733

14

762 533

fő

3 783

27 233

103 023 700

158

4 302 867

fő

118
4
4
1

401 OOO
367 584
1463 OOO
1341084

47318 OOO
1470 336
5 852 OOO
1341084

8,9
0,7

3 568 900
257 309

1
1

439 OOO
1611 OOO

1611 OOO

46.

- 2018. év·1en 4 hónapra
• 11.4. Klegeszltő támogatás az óvodapedagógusok

minősítéséből

28100"
616 433

"·

l''"·"'

991 623 600
305 760 OOO
26514000

- Alapfok e t.c1ttJ végzettségű óvodapedagógusok
- Pedag( gus \!.kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Pedag( 15us II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg
- Mestei :.Jedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Mestet pedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor.szerezték meg

49.
50.

- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg

fő
fő
fő

fő
fő

51.

Ill. A TELEPÜLrs1 ÖNKORMÁNVZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJóLrT1 ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

52.
53.

~

1

1
1. oldal

109,1
4,7
4,0
1,0

439 OOO
1576 361687

111.1. Szo( .alis ágazati összevont pótlék

-111.3. EgyH szocialis és gyermekjóléti feladatok tamogatása

589 200

27 233

adódó többletkiadásokhoz

- Mestert( ·kozatU végzettségű óvodapedagógusok
- Pedag< gus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg

48.

336,6

337,1
208,0
9,0

fő

38.

47.

28100

•.!)

fő

45.

28100

106 768 629

3 313 1S4

fő

44.

110 805 383
217,62

-11.1. (4) ó 'C'dapedagógusok bértámogatásának pótlólagos bsszege

43.

28100

3 313154

106 768 629

· 11.1. (3) p· ciag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

42.

2 049897 868
997 020200
632 230 340
105 300 600
29 941240
156 439 500
323 829 900

36.

41.

Támogatás összege

340 549 OOO

37.

40.

Eltérés
Mutató

2018. év•it>n 4 hónapra

33.
34.

119 937
10 300
66 515 674
6 955

lő

26.

Támogatás

J.

1.
Tényleges

22 300
415 OOO

lő

• 1.1.e) Üdulőhelyí feladatok támogatása • beszámítás után
- 1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanltása
- 1.6. A 201 7. évrlll áthúzódó bérkompenzáció támogatása

24.
25.

Mutató

107 464129
fő

18.

23.

H.

3 313154

1. A HELYI ÖNKORMÁNVZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA· BESZÁM(TÁS UTÁN
-1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

G.
Módosítás

2046556614
fi!

16.

F.

2018. évben

Mennyiségi
egység

Megnevezés

3.

8.

e.

8.

A.

1
1,0

43 749
1 727
5 852
1 341

100
645
OOO
084

439 OOO
1611 OOO

420 645 606

2 032 569 663

188 046 207

188 046 207

35 562 370

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása

2. melléklet
Forintban'

1.

Mennyiségi
egység

Megnevezés

~· PS

e.

B.

A.

D.

E.

F.

G.

Mutató

Fajlagos összeg Támogatás összege

Mutató

Támogatás
összege

J.

1.

H.

Módosítás

2018. évben

Tényleges
Eltérés
Mutató

Támogatás összege

54.

d.

gyermekJOlt>ti szolgálat

3 400000

61200 OOO

55.

b. Cs<ii ·ti" és f,yermekjók~t1 kolpont

3 300 OOO

73 260 OOO

56.

e. srn1 ·' l!'.; etkezletes

97

55 360

5 369 920

2

110 720

97

5 369 920

57.

tia. ha

25 OOO

325 OOO

10

250 OOO

2

50 OOO

25 OOO

58.
59.

330 OOO

141900 OOO

25

8 250 OOO

445

146 850 OOO

3 300 OOO

109 OOO
500 OOO

19 293 OOO
1500 OOO

171

18 639 OOO
1 500 OOO

654 OOO

60.

db. há ·1 segítségnyújtás személyi gondozás
L idős\ orúak nappali intézményi ellátása
g. fogy 1tékos személyek nappah intézményi ellátása

13
430

61

g. (4) f

62.

h. pszi h1átria1 betegek nappalt intézményi ellátása

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Csa!

1t

·-egitsegnyujtás

szoc1ál1c; <;eg1tes

1 glalk.tám.részesulő

fő

177
3

fogyat.személyek nappali int.ellátása

1. támc gAto szolgáltatás
- alapt irnogatas
- teljes- tménytámogatás
m. kö7 1~ségi alapellátás
- p~ z1ch1átr1ai betegek részére nyújtott
alaptámogatás
teljesitménytámogatás
-111.3.n. Ó\ oda1 és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
-111.4.a. Fit anszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
b. lnt·'1mény-üzemeltetésl támogatás
-111.5. Gyermekétkeztetés tiimogatása
-111.5.a) A· 1r1anszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
-111.5.b) G\ ermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
- 111.6. Rás~ ..Jruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
-111.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
- 111. 7.a) A• inanszfrozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű
kistwermeknevelők, szaktanácsadók
-111.7.a) A 11nanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,
kö.· epfokU végzettségű kisgyermeknevelök, szaktanácsadók
111.7.b) Be ·lcsöde1 üzemeltetési támogatás

83.

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANVZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TAMOGATASA

84.

- JV.1.a.

85.

M·~gye1 hatókörű

működési

hó

felad.egység

működési hó
felad .egység

61200 OOO
73 260 OOO

3

18

200 OOO

3 600 OOO

18

3 600 OOO

13

310 OOO

4 030 OOO

13

4 030 OOO

12

4 100 OOO

4 100 OOO

12

4100 OOO

7 324

1800

13 183 200

7 324,0

13 183 200

12

3 400 OOO

3 400 OOO

74

150 OOO

11100 OOO

28

2 848 OOO

79 744 OOO

6

900 OOO

12

3 400 OOO

68

10 200 OOO

30

85 440 OOO

28 676 139
fő

20 458 OOO
fő

196,36

1900 OOO

28 676 139

482 OOO

373 084 OOO
1518 500

380 589 OOO

fő

47 334

285

13 490 190

- 1536

437 760

45 792

13 050 720

1 710

fő

25,0

4 419 OOO

110 475 OOO

1,1

4 860 900

26,6

117 545 400

2 209 500

fő

104,3

2 993 OOO

312 169 900
1024 566 438

4,3

12 869 900

116,7

349 283 100

178 383 OOO

178 383 OOO

60 863 993

1085 430 431

- f'.1óncz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
- IV.1.c. M ·•gyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása
- IV.1.h. M·~gyei kónyvtár kistelepülési könyvtári és közmüv. célú kiegészítő támogatása összesen

200 900 OOO
fő

119 937

454

54 451 398

119 937

200 900 OOO
54 451 398

90.

-

lakosságszámú vagy az alatti telepúlés

település

83

668 300

55 468 900

83

55 468 900

91.

- : 001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település

település

41

1060 760

43 491160

41

43 491160

település

63

1002 460

63 154 980

63

63 154 980

92.

fő

- _ '.101- S.OOO fő lakosságszám közötti település
~lepülési

önkormányzatok könyvtári célú

érdekeltségnövelő

93.

- IV.l.i. A t

94.

- IV.2.A te;.~pUlési bnkorm.által fenntartott ill. támogatott

95.

3 760 364

támogatása

előadóművészeti

3 760 364

szerv. támogatása

- t.1oricl Zsigmond Színház
207 400 OOO

96.

művészeti

támogatás

207 400 OOO

97.

rnlíkódési támogatás

138 200 OOO

138 200 OOO

98.

- t .yiregyházi Cantemus Kórus

120 OOO OOO

120 OOO OOO

99.
1()()_

- IV.3. Kult.1rális illetménypótlék
5 055 026107

TAMOGATAS MINDÖSSZESEN:

103.

57 103 629

57 103 629

507 510396

5 598743406

36 206903

1

101. Jó adatszo gáltató önkormányzatok támogatása
102.

24 243 300

141500 OOO

141500 OOO

87.
88.
89.

\~)

(_;·--:

- J 1'.a András Múzeum

- IV.1.b. f\/';»gye1 kónyvtárak feladatainak támogatása

OOO

7 505 OOO

326 197 977

városi múzeumok feladatainak támogatása

86.

.~

5 696 OOO

19 976 OOO
200,31

324 679 477

110 720

400 918

Járásszékt ely múzeumok szakmai támogatása

35 805 984

önkormányzatot megllletll pótlólagos tlimogatás

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

1.

Rovat-

BEVÉTELI

rend

81

96

..

A.

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

Forintban!

e.

o.

2018. évi eredeti

2018. évi mód.

elöirányzat

előirányzat

E.

F.

Teljesítés 12.31.

%

Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi onkorrnanyzatok

Blll

műkodesének

általános támogatása

107 464 129

110 777 283

110 777 283

100,0

B112

Telepulés1 ónk egyes korneveles1 feladatainak t.amogatasa

2 346 633 853

2 369 321 496

2 369 321496

100,0

B113

Telepu!ési cink. szociális, gyermelqólét1 és gyermeketkeztetes1
feladatainak támogatása

1576 361687

1 997 007 293

1997 007 293

100,0

9114

Telepulési Onkormányzatok kulturalis feladatainak tarnogatasa

1 024 566 438

1 085 430 431

1 085 430 431

100,0

B115

Helyi ::mkorrnányzatok k1egész1tő támogatása

91642 141

91642141

100,0

B116

Elszamolasból származó bevéte!ek

35 143 292

35 143 292

100,0

5 689 321936

5 689 321936

100,0

9.
10

3. melléklet

5 055 026107
816

Működési

célú támogatások államháztartáson belülröl
- Egyeb mükodés1 célu támogatások bevetele1 államháztartáson

11

belúl

12.

- Műkodési célú szoc1á\1s átvett pénzeszkoz

35 100 OOO

35 100 OOO

25 794 500

73,5

13

-

célú átvett pénzeszkOz

316 730 736

40 896 439

22 558 412

55,2

14

- TÁMOP, ÁROP ,KAS-KEF pályázat

900 OOO

1117 OOO

900 OOO

80,6
100,5

Műkodési

- Egyéb támogatások (H1szek Benned Sport Program 11

15

utem,, autómentes nap)
- Fejlesztési feladatra atvett mük. célú pémeszkoz

16.
17.
18

82

23 427 298
62 710 024

8,1

1024 054 542

878178105

135 390 234

15,4

74 732 060

74 732 060

100,0

20 162 511 781

16 080 383 920

15 354 977 839

95,5

20 162 511 781

16 155 115 980

15 429 709 899

95,5

95 654

95 654

100,0

2 875 OOO OOO

2 875 OOO OOO

2 877 251558

100,1

7 749 OOO OOO
400 OOO OOO

8199 OOO OOO
400 OOO OOO

8 476 855 841
415 225 561

103,4
103,8

80 OOO OOO

70 OOO OOO

71977 331

102,8

16 OOO OOO
50 OOO OOO
5 OOO OOO
25 OOO OOO

15 OOO OOO
50 OOO OOO
10 462 152
25 OOO OOO

19 932 189
44 495 853
6 608 754
S 254 OOO

124,6
89,0
63,2

11 200 OOO OOO

11 645 557 806

11917696 741

102,3

150 OOO OOO
300 180 OOO

167 261 678
300 180 OOO

173 116 360
309 580 389

103,5
:03.1

100 OOO OOO

100 OOO OOO

140 382 398

140,4
126,9

- Felhalmozási célú ón kormányzati támogatások

825

- Egyéb felhalm. célú támogatasok bevételei államh belul

21

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe

22.
23

83

24

831

- Jbvede\emadók

26
27

834

- Vagyoni típusú adók
- tpítményadó

28

835

- Termékek és szolgáltatások adói

Közhatalmi bevetelek

- Termőfold bérbeadásából szárm 10v.adó1a

25

- Iparűzést adó
- Gépjárműadó
- Egyéb áruhasználat1 és szolgáltatási adok
- Idegenforgalmi adó

29
30
31.

32.
33

23 300 OOO
777 764 666

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl

19
20

5 OOO OOO
666 323 806

836

- Egyéb kozhatalmi bevételek

34.
35
36
37

- Tala1terhe!és1 d(J
- Adópótlékok, adóbírságok
Egyéb birság
- Szabálysértési és helyszíni bírság

38.
39.

84

40.
41.
42

B402

21,0

Múködési bevételek
- Szolgáltatások el\enertéke
- Nem lak.c.szolg helps béri.di)
- lakbér+ územeltetes

43

Egyéb bnkormanyzat1 vagyon bérbeadása

44

8403

- Kozvet1tett szo!giiltatások ellenértéke

18 OOO OOO

27 522 914

34 937 542

45
46.

B404
B406

- Tulaidonosi bevétel

189 916 OOO

204 902 OOO

91 530 375

44,7

- K1szám!ázott általános forgalmi adó

112 590 OOO

365 163 451

132 541 709

36,3

47.

8407

- Általános forgalmi ado visszatérítése

688 748 694

523 779 260

402 164 917

76,8

48

8408

- Kamatbevételek

180 OOO OOO

81 633 577

112 431151

137,7

49

8409

- Egyéb pénzúgyi múve!etek

255 295

32 295

12,7

50

8411

- Egyéb

107 OOO OOO

110 OOO OOO

75 642 010

68,8

1846 434 694

1880 698175

1472 359146

78,3

142 OOO OOO
30 OOO OOO
10 OOO OOO

1 032 941 757
30 OOO OOO
10 OOO OOO
6 596 680

63 741339
33 775 985
6 614133
6 596 680

6.2
112,6
66,1
100,0

182 OOO OOO

1079 538 437

110 728137

10,3

85 OOO OOO

85 OOO OOO

85 OOO OOO

100,0

működési

bevétel

51.
52.
53
54
55
56
57.

Összesen:
85

Felhalmozási bevételek

B52

- Ingatlanok értékesítése
- Egyéb ingatlan értékesítés
- Telekértékesités
- Lakásvételár hátralék
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

853

SS.
59.
60

Összesen:
86

Működési

célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsónok

B64

visszatérülése államháztartáson kivúlről

865

- Egyéb működési célU átvett pénzeszközök

61
62.

- Tagi kó!csön

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe

63
64.
65.

66

87

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

B74

visszatérülése államháztartáson kívülről
- Lakásvásárlási, épites1 kólcsön

- Felhalmozást célú

67
68.
69

visszatérítendő

- LTP befizetés vmkOzmű hitel
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszkozök

73.
75

B8111

Hitel-, kblcsönfelvétel államháztartáson

S OOO OOO

4 772 419

95,4

5 OOO OOO

5 OOO OOO

4 397 312

87.9

8 OOO OOO

5 955 664

121590 OOO

21590 OOO
51357 952

21 590 OOO
52 891678

100,0

1 010 958 513

1150 548 513

90 947 952

89 607 073

98,5

131313 411

131313 411

100,0

1 002 915 459

1 002 915 459

180,0

154 637 427

Rövid lejaratl1 hitel
~rték:Jd(:lf'.:.I\ Lc.:1:::c

73

8312

ót:\f:,;J

79

B813

Maradv;3;ny 1génybevete\e

80

- Előző év kóltségvetési maradványának 1gényb

81

- Előző év kóltségvetési maradványának 1gényb.pály

B814

Áilamháztartáson belúl1 megelőlegezés
Kiegyenlítő, függő

83
81-9

74.4
103,0

kívülről

- Hosszú le1aratú h1te!.1ntezmériy1 felújítás

77

84.

5 OOO OOO

Finanszírozási bevételek

76

82.

54,1

91,7

8 OOO OOO

- Jégcsarnok, Uszoda önerö visszafizetés

72.
88

10 199 019

95199 019

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkozök

70

71.

74

18 853 183

103 853 183

17

támogatások, kölcsonok

- Egyéb kolcsOnók

B75

.no 776

102420 776

'.!

CQ'.:: JOD CJJG

JOG JCj

3 418 248 817

3 045 209 309

3 045 209 309

100,0

17 407 458 796

17 407 458 796

17 407 458 796

100,0

163 286 962

163 286 962

159 270 112

97,5

98 705 373

atfutó bevételek

Bevételek mindösszesen

3:;~

71 866 628 415

71 623395 511

66 634 884 645

93,0

3.1 melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

.

q

'1

./

..

A.

Rovat·

BEVÉTELI

rend

2.

Bl

FORRÁS

Forintban!

MEGNEVEZÉSE

e.

D.

E.

f.

Teljesítés 11.31.

Kótelezó feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladatok

ónkormányzatokat műkcidési támogatásai

3.

Blll

Helyi ónkormányzatck mükodésének altalános támogatása

110 777 283

11.0 777 283

4.

B112

Te!epúlési cink. egyes közneveles1 feladatainak támogatása

2 369 321496

2 369 321496

feladatainak támogatása

1 997 007 293

1997 007 293

Telepúles1 ónkormany::atok kulturális feladataínak támogatása

1 085 430 431

1 085 430 431

Telepúlés1 onk. szociális, gyermek1óléti és gyermekii!tkeztetési

B113

B114

8.

k1egesz1tő

BllS

Helyi önkormányzatok

B116

Elszámolásból származó

tamogatása

bevé~elek

9.
10.

Bl6

Működési

célú támogatások illlamháztartáson
- Egyéb

11

működés1

91642 141

91542 141

35143 292

35 143 292

5 689 321936

5 689 321 936

belülről

célú támogatások bevetelei ál!amháztartason

behil
Műkodes1

célU szoc1alis átvett pénzeszkóz

12

-

25 794 500

25 794 500

13

- Működési célú <itvett pénzeszkoz

22 558 412

22 558412

14.

- TAMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályazat

900 OOO

900 OOO

lS

- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program ll.
utem,, automentes nap)

23 427 298

23 427 298

16

- Feilesztes1 feladatra átvett múk. célu pénzeszkóz

62 710 024

Összesen:

17.
18.

82

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

62 710 024

48 352 912

87 037 322

belülről

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19
20.

135 390 234
74 732 060

74 732 060

15 354 977 839

15 354 977 839

15 429 709 899

15 429 709 899

- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belúl

B25

21

- Fejlesztesi feladatokhoz .3tvett pe.

22.
23.

83

24

831

- Jövedelemadók

B34

2 877 251 558

2 877 251 558

B35

- Vagyoni típusú adók
Építményadó
Termékek és szolgáltatások adói

8 476 855 841
415 225 561

8 476 855 841

71977 331

71977 331

B36

- Iparűzési adó
-Gépjármúadó
- Egyéb áruhasználat1 és szolgáltatási adók
- Idegenforgalmi adó
- Egyéb kózhatalmi bevételek
- Tala1terhelés1 díj
- Adópótlékok, adóbírságok
- Egyéb bírság
- Szabálysértési és helyszíni bírs.3g

19 932 189
44 495 853
6 608 754
5 254 OOO

19 932 189
44 495 853
2 445 359

11917 696 741

11 492 958 131

Közhatalmi bevételek
- Termőföld bérbeadásából szárm.JÖV.adÓJa

2S

26.
27

28.
29

30.
31
32.

33

34.
3S
36.
37.

95 654

38.
39

84

40
41.
42.

B402

Működési

- Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.3sa
Kozvetitett szolgáltatások ellenértéke

44.

8403

45.

B404

- Tulaidonosí bevétel

46.

B406

47.
48.
49
50

60.

91530 375

B407

- Altalános forgalmi adó v1sszatéritése

402 164 917

402 164 917

8408

- Kamatbevételek

112 431151

112 431151

B409

- Egyéb pénzúgy1 mLiveletek
- Egyéb műkódes1 bevétel
Összesen:

BS
852

853

86
864
865

63.

66

87
B74

67.

célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- Müködési célU visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése állmh. kívülről
-Tagi kölcsön
- Egyéb működési célU átvett pénzeszkózók
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

69.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülról
- Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsónók
visszatérülése állmh. kívülről
- Lakásvásárlási, építési kölcsön
- Egyéb kóksönók

GB.

675

32 295

32 295

75 642 010

75 642 010

1472 359146

Felhalmozási bevételek
- Ingatlanok értékesítése
- Egyéb ingatlan értékesítés
- Te!ekértékesítés
- Lakásvételár hátralék
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés
Működési

- LTP befizetés viziközmü hitel

71.
72.

- Jégc~arnok, Uszoda önerő v1sszaf1zetés
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszkózők

63 741339
33 775 985
6 614 133
6 596 680

110 728 137

110 728 137

85 OOO OOO

85 OOO OOO

10 199 019

10 199 019

95 199 019

95 199 019

4 772 419

4 772 419

4397 312

4 397 312

s 955 664
89 607 073

75.

88111

- HosszU le1áratú h1tel,mtézmény1 felújít.as
- Róvid le1áratú hitel

ss::..2
BB13

21 590 OOO
52 891678

s 955 664

83 651 409

- Hitel-, kölcsonfelvétel államh.3ztartáson kívLilról

77.

79

5 955 664

Finanszírozási bevételek

76

78

849 279 999

63 741339
33 775 985
6 614 133
6 596 680

21590 OOO
52 891678

73.
SS

623 079 147

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

70

74

424 738 610

34 937 542
132 541 709

64.
65.

140 382 398

132 541 709

61
62

173 116 360
3oq S8o 389

140 382 398
34 937 542

58.
S9.

173 116 360
309 580 389

- Kiszámlázott általános forgalmJ adó

B411

4163 395
S 254 OOO

91530 375

Sl.
52
53
S4
SS
SG.
57

415 225 561

bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke
- Nem lak.c.szolg.hely1s.berl.dij
- Lakbér+ uzeme!tetés

43

95 654

- Be:fold1 ertékpapírok beo'étele1

131313 411

131313 411

1 002 915 459

1 002 915 459

9 850 OOO OOO

9 850 OOO OOO

17 401458 796

17 407 458 796

Marad.;ány igénybevétele
3 'J4S 2'::'9109

8J
- Elozó év k.oltségvetes1 maradvanyanak 1genyb p311/

81.
82.

8814

- Allamhaztartáson belt.ih

83.

Bl-9

Bevételek mindösszesen

megelőlegezés

159 270 112
66 536 179 272

1. oldal

159270112
6 366 709 659

59 744 731 003

424 738 610

r. ('
~i (}

3.1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében ~ervezett bevételek teljesítése kötelezö,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Rovat-

MEGNEVEZÉSE

Teljesítés 12.31.

- Múkodés1 célú támogatások államhaztartáson belul

518 935 221

8 EV ÉT El I

rend

84
85
86
87
88

MűkOdést

bevéte!

Műkodés1

célu támogatasok államháztartáson belut

Műkodesi

·

-

Műkódés1

Műkodesi

1576170

- Műkbdest bevétel

- Működési bevétel

105

- Fmanszirozoi.s1 bevétel
Működési

-

108

- Működési bevétel

109

- F1nanszirozás1 bevetel

3 873 512

3 873 512
10515 600
1423 072
2 121615

célú támogatások <illamháztartason be!ul

Műkodési

114

bevétel

1427 440

1 427 440
471 273 954

6 310 961

6 310 961

18 459 935

18 459 935

108 849 573

108 849 573

Műkódési

céh..i támogatások államháztartáson belül

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Műkodési

-

120

bevétel

-Felhalmozási bevétel

3 561951

3 561951
1 OOO OOO

81 789 781

81789781

15 748

15 748

1421968

122.

- Finanszírozási bevétel

5 539 616

- Működési bevétel

125

- Mükcldési célú átvett pénzeszkoz

126

- Fmansz1rozás1 bevétel

95 895 571

95 895 571

s 917 925

5 917 925
78 192 972

60 006 468

18 186 504

Jósa András Múzeum
Működési

128
129

céh.i támogatások allamháztartáson belül

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belúl
Működési

-

131

bevétel

-Felhalmozási bevétel

132.

Működési

133

Finansmozás1 bevétel

célú átvett pénzeszkoz

66 731201

66 731201

53 471680

53 471680

250 791608

260 791 608

118 110

118 110

7 972 384
140 796 208

7 972 384
47 652 851

93143 357

Nyíregyház! Szociális Gondozási Kózpont
Működési

135

-

136

- Műkódés1 bevetel

137

- Finansmozás1 bevéte!

cé!u támogatások államhci.ztartáson belul

1184 904

1184 904

148 180 799

147 565 378

15 843 677

15 843 677

615 421

Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Műkodés1

139.

-

140

~ Műkódési

célú támogatások államháztartason belül

475 499 576

bevétel

- Fmansz1rozás1 bevétel

476 499 576

108 813

108 813

60 721 517

60721517

zs 385 361

24128170

6 411335

6 411335

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

143.

- Mükódési bevétel

144

- Finanszírozási bevétel

1257191

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
-

Műkódés1

bevétel

- Finansz1rozás1 bevétel

17 067

17 067

1417 657

1417 657

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Műkbdési

149

-

150.
151.

- Közhatalmi bevétel
- MűkOdési bevétel
Műkódés1

célú támogatások államháztartáson belül

152

-

153.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszkóz
- Finanszirozás1 bevétel

31513599

Intézmények bevétele összesen:

156.

- Kiegyenlító, függő átfutó bevételek

31513 599

6 577 049

célú átvett pénzeszkbz

155.
157.

1421968

s 539 616

Nyíregyházi Cantemus Kórus

124.

154.

360 909
3 292 948

1 OOO OOO

- Működési célú átvett pénzeszköz

148

24 854 167

360 909
3 292 948

121

147

58 593 044

Váci Mihály Kulturális Központ

118

146.

2 763 488
1370 022

529 866 998

24 854167

Mükbdési célú oi.tvett pénzeszkoz
- Fmansz1rozás1 bevétel

117

145

19 931985

1370 022

- Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belül

113

142

7 874 098

2 121615
22 695 473

célú támogatasok á!!amhiiztartoi.son belül

Műkódés1

111

141.

26 901315

1423 072

Móricz Zsigmond Megyei l!s Városi Könyvtár

112

138

1685 754

Kbzintézményeket Működtető Központ

107

134

4 843 902

10 515 600
34 775 413

Fmanszirozás1 bevétel

104

130

~56

Búzaszem Nyugati Óvoda
- Működési célú tamogatások államháztartáson belul

127

2 923 405
23 504

1685 754

célú támogatások allamháztartáson belu!

103

123

9 792 823
1575170

2 923 405
28 348 358

bevétel

Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belul

101.

119

802 800
25 019 SlS

TUndérkert Keleti Óvoda

99

116

34 812 338

bevétel

Finansmo~ási

98

115

10 639 661

802 800

Fmansmozás1bevétel

95

llO

31668 493

Gyermekek Háza Déli Óvoda

96

106

Államigazgatiisi
feladatok

1.t9 094 394

10 639 661

bevétel

- MúkOdest celu támogatasok államháztartasor belul

100

149 094 394

- Felha!mozci'il celu támogatások államhaztartáson befúl

94

102

feladat

518 935 221

31668 493

- Fmansz1rozás1 bevétel

92

97

Önként vcillalt

Eszterlánc Északi óvoda

89

93

Kotelezó feladat

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

90

91

FORRÁS

6 577 049

55 803 288

55 757 788

3 OOO OOO

3 OOO OOO

2 228103
17454378

2 228103
17 454 378

3 206 248 078

2 001 313 434

94 448 291

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

69 836 875 641

2. oldal

1198 312 095

45 500

6 622 549

94 448 291
8 368 023 093

61 037 491 389

431361159

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Onkormány~ata 2018. é\li költség..,etE!sében teNe2ett kiadások feladatonkénti teljesitése
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29393(XJI)

50 OOO ClúO

30000000

1

100,0

60 OOO 00\)

8HS950Z8

--+----------

1

100,0

39393000

60 CIOO OOO

28 '!_37 464

7!B 780

6\fl686 7/9

1-------

1018oo~~~L-l-~1-t--·-·!'~-~202-b-223HiH:i3
12 316 853
1 <J'i,O 1
23 49~ OOO
1
1()99q4853

i:-- •i>g)'"'1o1Zl '>pNtcentrum Nonptoflt Kft

_ _3_2..~-~§ __

553'r/9~~:t~?.:.~~~-+---

~485::1

r-. ·•' -o>gyh"z1 5.pa1taruo; f'C Kft

201908 249

--+--------+--

::14~~0~~

2!12 337 OOO

_;.4

1

-f.--1~L_\-~OOO--l-----2!..~~~.
1

908368063

_ _' 3 _ 8 0 0 1 4 6 - t - - - - - + - - - · · - - - - - - - -

12 950 7q4

'·~~~~itl'·Hl~~g; Kó~'.e~:.:_c!:~i Kfü1•011t 7.!t

_23

703049"103

---f-··----~--------+--

--~

...::~

;1

205318360

12'38779:--i

92 796 Tlb

726383"/87

Nyíregyháza Megyei JogU Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

4. melléklet

Forintban!
8.

A.

1

1

o.

e.

1

E.

Kled,sok összesen
M•1n11v•zÍ!s
20111
50

181082000

65,6

276102090

181082000

217 316 OOO

16<1 561 9]!:1

15,7

217 316 OOO

164 561928

3 OOO OOO

3 OOO OOO

l 455 OOO

48,S

3 OOO OOO

1 455 OOO

2 500 OOO

2 500 OOO

13 010 OOO

13 010 OOO

13 010 OOO

100,0

13 010 OOO

7000000

7000000

5599000

!:10,0

7000000

8 000 000

8 000 000

S.

l{

ht>lyitamogalas(életveszéfyesallapotu épulet

1alls és egésiségl.lgyi célfeladatok

1

559900()

8 000 000

7 000000

6999996

100,0

~

6999996

7070297

7070297

7070 297

100,0

7070297

7070297

N,'!..,&Yház1Egyhilzmeaye·Huszár11ármi.lkbdése

11100000

11100000

11100000

100,0

11100 OOO

11100000

N, t r egyhazi E:gyházme&ye ovoda, iskola kle&. támog

51516663

56 200000

56 200 OOO

51516663

91,7

56 200000

E1 tt'b uocialiskiadilsok(palyázatok, kutatáis,fejlesztés)

5000000

4230000

378 561

_ll,?_

4230000

378561

>

3 OOO OOO

'000000

1760000

58,7

'000000

1 760000

12 OOO OOO

12 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

k . p. KEF pályázat

1 OOO OOO

1198219

1236528

103,2

1198219

1236528

f • ekünt.. a c~alád projekt

1 OOO 000

1 770 OOO

~

E.2

1770000

1548718

900

900

l()(},O

~

900

516115

350!:153

~

~

350853

Ef\

Tanacstámogatás

1 i-R!

517015

72

11 .!..'öit(élfeladatok

73

~r

.1

II.

~ayermekekfejlesztésenektamo11atas.a

'"eveles1

~élfeladatok

1 s, odillls 4is K0znevel'51 kledbok

~tt.irilhscelfe!adatok

~ ·~A.

(

~

167869

77,4

217 OOO

167869

'000000

'000000

100,0

3000000

'000000

6 480000

~

6265919

99,7

~

6265 919

~

~

16838200

~

~

~

5 710 OOO

1 760 OOO

410000

23,3

1 760000

410000

700 919 312

665 304402

474352432

71,3

650104402

474352432

18660886

13 460886

4 508449

33,5

13 460 8!:16

450!:1449

6000000

1905 OOO

31,8

6000000

1 905 OOO

muzeum 150 eves evforduloJa

N '.'...'eg VidP~l.:fej!esztesl Kozhasznu Egyesúlet (tagdlj)
11 Haz múkódtetése, tagdlJfizetés

V ·rtis1 nagyrendezvények

1

1

1

1 Feth1lmozbi kl1d•s

1

1

l

1

N.

0.

Felújíth

1

1

1

Ea:ylÍb fethalmodsl
cctlúki•dís

Beruházís

1

1

1

1 Felhatmozísl kladtís

1

1

2 500 OOO

1

1

1

1

1

1

1

--1--

1

1

1

1

1

1

1

__ j___ _ __

~

--

12 OOO OOO

12 000000

14 500000

14 500000

1 OOO OOO

'000000

ATWORK pro&ram

~ -~urulóHdll&atokértKözalapitvilny

1

1

Ea:v•b felhelmozísl
célúkt1dis

Beruhízís

M.

F•lhalmo21S1 k111d1Sok telJesltue

9 300 OOO
7 000000

h Hbaratönkormányzat

1

K.

13010000

H .!2~~!anva1ondnok

I~ ~sLl&VI

1

2 500 OOO

K~~~vánv

g'1get1 gyermekUdlillele5
l-' 1 _:-;zs!!-gügy1 Táimogatá Alap Program (ETAP) PRIMOM
1/ ~ ._<'!lkozaselénkltö A1ap1tvany

Felú]ltís

Teljes1tés12.31.

276102090

B '-•,aHun&anca

7!:1

Mód.elölr.

201500000

1 penzbell •h termé~ietbeni eHáitás

P r 1•er1!l E&yesület

74

„..

Teljesftés

Teljesit!sl2.31.

314500000

~t

1

F•lh•lmoz1bl kl•dilsok elölrínyat•

R i:_dszerespenzbe11e!lilta-,

L-.,~~c!'lu

75.

2018 mód.elöir.

H.

~

[, q,ertilmogatils

62.

•redetl•lőir.

G.

Müködtisl kl•dÍlsck

901200

901200

4 000000

4 000000

4 000000

100,0

4000000

4000000

40127 715

31826999

23 483136

73,8

31826999

23483136

17 OOO OOO

15 835 488

10 325 416

(

15 OOO OOO

15 OOO OOO

15 OOO OOO

1

316 200

316 200

158 750

158 750

110 605

69,7

...

C>
----;
t_„.J

901200

V,•'"Strendezvények,tarsadalmiunnepekkózÖsség(

N 1gyegylittesek táimogatilsa
ll

~A. Múzeum áUomiinyfenntartás

H •rl'Y Art Alapítvány ni11ódij
85
86.
!:11

H •v1

bnszervezödőközosst>&ek

pénzügyi alapja

1 Kdturlhski1dils
1~

'_l(armestPr1kert>t

88

I<. i.'._•ISelci lt>~túlet ldadasa1

89

K !'atatjai Magyar Szövt>tseg tiirnogatasa

90.

K

91

K „ugy1 es EU·scélfeladatok

92

u11tet1m~

T• :ivérvárosl jubHeumi évfordulók

l

65,2

1

15 835 4!:1!:1

(

10 325 416

100,0

1

15 OOO OOO

)

15 OOO 000

100,0

1

202 068

1

15!:1750

25 000000

24 200000

96.B

25 OOO OOO

24 200000

112 499523

83 841806

74,5

112 315 391

83 734674

1!:1960820

92,2

20573000

18960820

112 678 800

98,0

114999359

112 67!:1800

112068 623

114 999 359

5 OOO OOO

5 OOO OOO

1

1

202 06!:1

25 OOO OOO

190C [}OOO

(

1

1

1

1

1

114132

114132

114B2

114132

114132

114132

114132

114132

110605

120148551

5 OOO OOO

33176 567

33 232 670

33 232 670

100,0

33 232 670

1

33 232 670

10 750 OOO

12 260 OOO

11 335 075

92,5

12 260 OOO

T

11335075

8 800 OOO

8 800 OOO

7 543 774

85,7

8 800 OOO

1

7 543 774

3 950000

5950000

4 94050"1

!:13,0

5 950000

4 940 507

13 000000

13000000

8 872 905

68,3

13 000000

8 872 905
3 583560

1

1

1

1

1

1

1

1

v .. , sd1plomada, teslver es partnervaros1 kap~s. eloseg1tó
93

P'~~

94

ö kormanyzatl Tervtanáics

95.

f\',•&'/eiJogúVárosokSzövetsége

3 5!:13 560

3583560

~

100,0

3583560

to. ·!blztonság!megáHapodás

~000000

5000000

~

100,0

5 000000

5 000000

91., ~~i1tonsági Alapitviiny

~

8 500000

~

100,0

!:1500000

~

E1 .ilettervezesOktatasertalapltvany
t-1 detési Keret, PRkiad;is, Vái1osmarketlng

5 000000

5000000

5 000000

100,0

5 000000

5 000000

20000000

20!:133120

19889672

95,5

20833120

~

650000

650000

139 635

32.2.

650000

139635

f1 ic-bOnkormanyzatlfeladatok

~

~

9144000

100,0

9144000

9144000

I • dl t lf1uuei köksi>n elszamolásl kovetó 111sszaflzetes

2 000000

9 5202!:11

6194714

"':'

N

~!aut

Kbzhasznú E&vesi.Jletta&díjé5pro&ramok

r~egilőbbcelú

Klsterseg11áimogatas

2000000

1077593

53,9

9520281

6194 714

65,1

2 000000

2.o1dal

,;.,

2 000000

10Jl593

1077 593

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások teladatonkéntí teljesítése

4. melléklet

Forintban!
A.

B.

1

l

e.

0.

1

Kiadások összssen

'·
104

~··sugyei..kladasa1

59291017

96,0

61791017

10 500 OOO

100,0

10 500 OOO

"l'rtrt>lfel.idatok

70400000

73300000

nl03472

98.4

73300000

~ ~ <lSI ~r10r11endezvenyek

17 900 OOO

17 900 OOO

16 144 697

90,2

17 900 OOO

570

1567 570

100,0

1567 ">70

1567570

5lXlOOOO

5000000

5000000

100,0

5 000000

5 üOO OOO

10 OOO OOO

3 567045

35,7

10 OOO OOO

3 567045

363422750

458 104 577

424267526

92,6

456104 577

423189 933

2 720000

2 720000

248334']

91,3

2 656 500

24733S5

27153 034 385

20 349 683 763

12 729 279 729

62,6

2 799' 25894

112 722 OOO

50 888175

43 377 824

85,2

50 888175

110

f· s1ekP.en11ed5portPrograrnll.Litem

111. 1 (>okorminyi.etl •1Y9b fehldatok
112

f •.li;ilrvedelmikiadasok

113

\. !.!.11ste1lesztésl kiadások

!'-

!'_~fizetes , eiyeb ado!<.

I< '.!11atf:zet!'s
l' 1~'?~anyzati mim!ákkal kap<:solatos kiadasol.,

1

"ibli~iárnlárntt

-

1 ·r_,adalmi
l•

·~ 1

t._

127.

kiadilso\.

~tervezetek

tamogatasa

1etP$i kóteleu~ttség

I· i;b PVI

126

!tart~lek

A t.ilá11os tartalek

1 f\lmdönzeien·
H 1sszú\!.'jiiratú hltel,kólcson törlesztt!s
fl

~·d

amhaztartásonbe!ülimeielóle11:ezés

1 <- •nkorminy21tl kledísok mindösszesen:

129.

1 l11tl!lm•nylki.d•s

130.

1(

~67

Felujltís

Ecyéb felhelmoziísi
c4lúki1d1Ís

Beruhízis

1

M.

1

o.

I

hlh•lmozasl k11diis

Felh1lmozási ki1desok telJHitese

l

FelhelmoHÍsl ki1dÍls

Felujitís

10 500000
'

Ecyeb felhelmgzlis1
célúki1dÍIS

Beruhezls

----+------+--·

72103472

·---·-+-------

~-------+-----

16144697

--+--------l--

-+--

1077 593

53 '.iOO

11481777890

26051 726

-----+------

-t-------4------··-

2 000000

2000 OOO

63500
6 042 328 253

56 969 216

49 594 002

87,1

56 959 216

49 594 002

42 '!00000

42 615 836

99,8

42 700000

42 615 836

12 700 OOO

12 700 OOO

1122 OOO

8,8

12 700 OOO

1122 OOO

11500 OOO

11 500 OOO

10 962 OOO

95,3

11 500 OOO

10 962 OOO

11836 801

3 616 563

30,6

11836 801

3 616 563

142 275 898

142 275 898

100,0

195 OOO

195 OOO

15 163 157 849

17 808 876 663

1 575 322 698

100 OOO OOO

7 660 071

7 660 071

52 087 659 231

41 500 086 917

21 756 500 814

44,9

12 527 616 628

8 311446558

45000000

46000000

46000000

100,0

46000000

46000000

1002915459

1002915459

100,0

1002915459

1002 915459

10 OOO OOO OOO

12 350000000

12 350 OOO OOO

100,0

12 350 OOO OOO

12 350 OOO OOO

1

1

1

s 379090 ~39

17550157869

1

1077 593

9990
b

9990

300047189

24660000

43 37 / 824

40000000

153 917 699

1

K.

59291017

101969 216

leiaratu hltel,kOlcson törlesztés

B: l"ldiértékpapimkkiadiisai
A

1

bevételi!~ v1ssiafoetése

128.

1

1

1

1
1

11 /[)3 /<.:J2 828

_

1

j

_

----t-------i

f
1

f
1

16 233 553 965

f
1

142 080 898

1

142 080 898

1

1

1

1

16 233 553 965

1

1

1

142 080 8%

1

142 080

89~

1

1

6918094218

28 776 719 315

277 536 756

35 972 400 289

6038 740 607

7145 584 300

260 729 349

13445054256

277 586756

35 972 400 289

6038 740 607

7145 584 300

260 729 349

13445054256

411216429

36 217 786

278 931282

6074958 393

7424522582

260 729 349

13 760 210 324

1818BU82.

976000

19164082

163 286962

163286962

163 286962

100,0

163 286962

163 286962

62 296 946 200

62062289338

35318703235

56,9

26 089 889 049

21 873 648 979

6918094218

28 776 719 315

9115 761650

10494428167

9 137 060 982

87,1

10 013 211 731

8821904914

67 519 659

413 626 770

71412 707 850

72 556 717 505

44 455 764 217

61,3

36 103 100 787

30695 553893

6 985 683 877

29 190 346 015

277 586 756

36 453 616 711

2 388002 688

2 344482887

2052235461

87,5

~

2033071379

45982890

9000000

54 982890

31S 156068

·- _;
C:J
__
).

nk1;>tmíny21tl kl•dbok mlndösszeHn:

131

1 ~ii;ármesterl Hivatal kiadások

13]

l·-•11dszetespé11zbeliellátas

133

l

f'11

pPnzbel1

est!!rmeszetbenfellata~

U4.

1 tt.v.1t11i kl•d•s

135.

1 ti" oltY1vet1h snrlntl

Ö5SZ•Hn.
föösne1:

100000

100000

35 000000

35000000

25 880 500

73,9

35 000000

25 880500

24231()2681

2 379582187

2078115961

87,3

2324599997

2051951879

73835110531

74 936 300 392

465338I0178

62,1

31 427 700 784

32 754 505 772

73 835 810 531

74936300392

47 474 426 779

1k1.idisok mindösszesen

100000

63.4

38427700784

33695052 373

940 546 601

136. 1f:tt -1eb fln•nuJrozbl kladíisok (kie1Y9nllt8, tü11BJ
137.

Teljes[tés12.31.

10 500 OOO

1 .~·.~~~ ~l Sporttalál~~

125

Mód.előlr.

61791017

·~,~~~

129.

„_,

Tel)esités

10 ':!UO OOO

f

109

124

T11lj1sit1'512.31.

1

1
Felh1lmozisl kledíisok elótrényz111

1' '_!_~!~ség1 ónkormányzatok támogatasa

..

122

2018 mód.e1ól:r.

1

MúkOdu1 kl.1désok

Me1nevezés
2018 uedetlelöir.

H.

G.

45982 890

9 OOO OOO

54982890

18188082

976000

19164082

6 915 683 877

29236328975

286586756

36 501 599 &OB

6074953 393

7 442 710 664

261705349

13 779 374 406

6 985 683 877

29236328975

286 586756

36 501 599 608

6074958 393

7442710664

261705349

13 779 374 406

940 546 601

3. oldal

1 {\ ,-._
!

4.1. melléklet

lJ ,;..

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
Forintban!
A.
1.

Megnevezés

Teljesítés 12.31.

2.

Kisegítő mezögadasági szolgáltatás

3.

Állategészségügyi feladatok

4.
S.
6.

e.

8.
Kötelező

feladat

33 4S9 SOS

33 4S9 SOS

10187S 162

101875 162

Gyepmesteri telep

122 921886

122 921886

Egyéb városúzemeltetési feladatok

117 SS4 SS3

Zöldfelület fenntartás

479 34S 991

479 34S 991

194 S94 188

194 594188

7.

Csapadék és belvízelvezetés

8.

Település vízellátás

9.

Közvilágítás

10.

Közutak, hidak fenntartása

11.

Lakóingatlan (karbantart„üzemelt.)

12 600 001

12 600 001

373 243 790

373 243 790

1679 333 823

1679 333 823

289 999 999

289 999 999

12.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

14.

Tanműhelyek

12 02S OOO

12 02S OOO

lS.

Sport létesítmények üzemeltetése

lSO OOO OOO

lSO OOO OOO

16.

Közfoglalkoztatás

154 422 9S1

1S4 422 9Sl

17.

Szigligeti

uzemeltetése, felújítás

Önként vállalt feladat

117 SS4 553

13.

gyermeküdulő

D.

50 OOO 003

SO OOO 003

129 374 997

129 374 997

32 750 002

32 7SO 002

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyon keze lő Nonprofit
18.

Kft ellátott feladatok

3 933 501851

3 783197 296

123 387 297

123 387 297

150 304 555

19.

Társasházi lakások üzemeltetése

20.

NLC kezelés Önkormányzat

72111359

21.

NLC kezelés NYIRW

3174671S

31 746 71S

22.

Lakbértámogatás

12 960 794

12 960 794

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK

13 800 OOO

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

17 439 030

2S.

Repülőtér

28 OOO OOO

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

27.

Területelőkészítés

28.

Szakértői, tervezési dí1ak

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

30.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

31.

üzemeltetés

72 111359

13 800 OOO
17 439 030
28 OOO OOO

S61300

S61300

168 573 167

168 S73 167

42 173 841

42 173 841

101800 OOO

101800 OOO

22 316 8S3

22 316 8S3

Észak-magyarországi KözlekedéSI Kozpont Zrt.

109 994 8S3

109 994 8S3

32.

Helyi közlekedés biztosítása

6S4 770 9SO

6S4 770 950

2S2 919 27S

33.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

34.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

35.

Bozsik Akadémia

2S SOO OOO

2S SOO OOO

36.

Kiemelt csapatsportágak támogatása

62 OOO OOO

62 OOO OOO

37.

Város-Kép Nonprofit Kft.

38.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

39.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

567 300 OOO

Sóstó-Gyógyfürdők

47S 372 191

40.

Zrt.

2S2 919 27S

79 986 OOO

79 986 OOO

233 198 599

233 198 599

60 46S OOO

60 46S OOO
S67 300 OOO
47S 372 191

Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú
41.
42.

Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Tunszt1ka1 Nonprofit Kft.

43.

Onkormányzati felújítások

44.

Városi lőtér

Hulladéklerakó üzern.:lteté1

45.

Borbánya

46.

Egyéb vagyoni kiadások

29 393 OOO

29 393 OOO

60 OOO OOO

60 OOO OOO

444 949 645

444 949 645

2 OOO OOO

2 OOO OOO

37 913 065

37 913 065

31547137

31S47137

1. oldal

E.
Államigazgatási
feladatok

"' r)
. ··z.

4.1. melléklet

i l.. „_.:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
Forintban!
A.
1.

Megnevezés

e.

8.
Teljesítés 12.31.

47.

Vagyonbiztosítás

35 587 371

48.

Továbbszámlázott vagyoni kiadás

17 435 560

49.

Vagyoni kiadások

50.

Rendszeres pénzbeni ellátás

181082 OOO

51.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

164 561928

52.

Lakbértámogatás

53.

Periféria Egyesulet

3 815 203 002

Kötelező

feladat

Önként vállalt feladat

35 587 371
17 435 560
1215 325 973

2 599 877 029
181082 OOO

82 986 077

81575 851

8 700 OOO

4 310 OOO

1455 OOO
13 010 OOO

E.

D.

1455 OOO

54.

Bursa Hungarica

5 599 OOO

5 599 OOO

55.

Kéknefelejcs Alapítvány

6 999 996

6 999 996

56.

Human-Net tanyagondnok

7 070 297

57.

Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése

11100 OOO

11100 OOO

58.

Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.

51516 663

51516 663

59.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)

378 561

378 561

60.

Szigligeti gyermeküdültetés

1 760 OOO

1 760 OOO

7 070 297

61.

KAB-KEF pályázat

1236 528

1236 528

62.

Értékünk a család projekt

1548 718

1548 718

63.

ldősügyi

900

900
350 853

Tanács támogatás

64.

ldősbarát önkormányzat

350 853

65.

ENTER! ATWORK program

167 869

167 869

66.

Rászoruló Hallgatókért Kozalapitvány

3 OOO OOO

3 OOO OOO

67.

Ifjúsági célfeladatok

6 265 919

6 265 919

16 838 200

68.

5Nl-s gyermekek fejlesztésének támogatása

69.

Köznevelési célfeladatok

70.

Szociális és Köznevelési kiadások

71.

Kulturdi" célfeladatok

72.

Jósa A. múzeum 150 éves évfordulója

1905 OOO

1905 OOO

73.

Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

4 OOO OOO

4 OOO OOO

23 483136

23 483136

10 325 416

10 325 416

15 OOO OOO

15 OOO OOO

74.

Városi nagyrendezvények

16 838 200
410 OOO

410 OOO
474 352 432

115 594 574

4 508 449

358 757 858
4 508 449

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi
75.

szinterek

76.

Nagyegyüttesek támogatása

77.

Jósa a. Múzeum állományfentartás

316 200

316 200

78.

Happy Art Alapítvány nívódíj

110 605

110 605

önszerveződő

közösségek pénzügyi alapja

79.

Helyi

80.

Kulturális kiadás

81.

Polgármesteri keret

82.

Képviselő

83.

Kituntetések

33 232 670

33 232 670

84.

Külügyi és EU-s célfeladatok

11335 075

11335 075

7 543 774

7 543 774

4 940 507

4 940 507
8 872 905

85.

testület kiadásai

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

24 200 OOO

24 200 OOO

83 848 806

83 848 806

18 960 820
112 678 800

18 960 820
112 678 800

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő
86.

progr. rendezvények

87.

Önkormányzati Tervtanács

8 872 905

88.

Megyei Jogú Városok 5zovetsége

3 583 560

3 583 560

89.

Kozbiztonsági megállapodás

5 OOO OOO

5 OOO OOO

90.

Közb12tonsági Alapítvány

8 500 OOO

8 500 OOO

91.

Épulettervezés Oktatásért alapítvány

5 OOO OOO

5 OOO OOO

92

Hirdetési keret PR kiadás. Városmarketing

19 889 672

l'.1889 ó72

139 635

139 635

- 93.

Mária út Kozhasznú Egyesület tagdíj és programok

2. oldal

Államigazgatási
feladatok

4 n ;1

! l) -r-

4.1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
Forintban!

1.

e.

B.

A.

Teljesítés 12.31.

Megnevezés

Kötelező

feladat

D.
Önként vállalt feladat

94.

Egyéb bnkormányzati feladatok

9144 OOO

95.

Lejárt ifjúsági kólcsbn elszámolást kovető visszafizetés

1 077 593

1 077 593

96.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Támogatás

6 194 714

6194 714

97.

59 291017

Peres úgyek kiadásai

59291017

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10 500 OOO

10 500 OOO

99

Sport célfeladatok

72 103 472

72 103 472

100.

Városi sportrendezvények

16 144 697

16 144 697

101.

EMMl-M.J.V.SZ Sporttalálkozó

1567 570

1 567 570

102.

Hiszek Benned Sport Program

5 OOO OOO

5 OOO OOO

103.

Hiszek Benned Sport Program II. utem

3 567 045

3 567 045

104.

Önkormányzati egyéb feladatok

424 267 526

121245 845

105.

Polgárvédelmi kiadások

2 483 345

2 483 345

106.

Városfejlesztési kiadások

12 729 279 729

46 780 386

107.

ÁFA befizetés , egyéb adók

43 377 824

43 377 824

108.

Kamatfizetés

49 594 002

49 594 002

109.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

42 615 836

42 615 836

110.

Továbbszámlázott kiadások
Társadalmi szervezetek támogatása

112.

Befizetési kötelezettség

113.

Előző

114.

Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés

115.

Róvid lejáratú hitel,kólcsön törlesztés

évi bevételek visszafizetése

116.

Belföldi értékpapírok kiadásai

117.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

118.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

119.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

120.

Eszterlánc Északi Óvoda

303 021681

12 682 499 343

1122 OOO

1122 OOO

10 962 OOO

10 962 OOO

3 616 563

3 616 563

142 275 898

142 275 898

46 OOO OOO

46 OOO OOO

1002 915 459

1 002 915 459

12 350 OOO OOO

12 350 OOO OOO

163 286 962
35 318 703 235

163 286 962
5 284 627 419

30 034 075 816

596 451321

564 782 828

31668 493

935 002 296

912 190 842

22 811454

121.

Gyermekek Háza Déli óvoda

836114 018

826 660 957

9 453 061

122.

Tündérkert Keleti óvoda

850 203 369

826 517 087

23 686 282

123.

Búzaszem Nyugati Óvoda

124.

Közintézményeket

Működtető

Központ

610 741474

604 486 349

6 255 125

1279 279 881

1137 791526

141488 355

125.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

525 721530

479 990 339

45 731191

126.

Váci Mihály Kulturális Központ

323 816 392

319 032 473

4 783 919

127.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

302 623 028

100 894 517

201728511

128.

Jósa András Múzeum

610 393 433

577 901390

32 492 043

129.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

881013 036

880 397 615

615 421

130.

Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Kbzpont

415 291383

337 230 455

78 060 928

131.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

943 857 952

942 600 761

1257 191

132.

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

26 551869

26 551869

2 052 235 461

900 356 608

133.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

134.

ebből:

135.
136.
137.
138.

- Igazgatási kiadások
- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

Intézmények bevétele összesen:
-

Kiegyenlítő, függő

átfutó bevételek

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

601 771461

25 880 500
9 463 266116

1150139 366

14 747 893 535

32 124 761 783

3. oldal

.„„-

601 771461

25 880 500

940 546 601

.„

550 107 392

11215176 943

47 474 426 779

Államigazgatási
feladatok

9 144 OOO

98.

111.

E.

940 546 601
601771461

Nyíregyh~íza 1\1..J.V. Önkorn1ányzat inínyítása alá tartozó intézmt'nyek 2018. évi bt'vételi előinínyz;Wínak ll"ljesitése

A.

B.
Működési

1.

e.

E.

D.

céhi támogatások államháztartáson belülről (Bl)

F.

G.

H.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

1.
belülről

J.

lB2)

K.

5. melléklet

M.

L.

N.

Közhatalmi bevételek (83)

o.

P.

Q.

teljes.

%

Müködési bevételek (B4)

Megnevezés
eredeti

mód.

teljes.

eredeti

518 935 221

518 935 221

100,0

10 639 661

10 639 661

100,0

2 923 405

2 923 405

100,0

3 873 512

3 873 512

100,0

%

mód.

teljes.

802 800

802 800

%

eredeti

mód.

teljes.

eredeti

%

mód.

Egész segügyi Alapellátási

.2:_ ~a!óság

516 900 OOO

--3c_ Eszte 1 1<l ne Északi óvoda

100,0

16 589 700

31 668 493

31 668 493

100,0

35 028 234

38 486 561

34 812 338

90.5

31415868

33 262 182

28 348 358

85,2

38 850 008

34 775 413

89,5

-~-"-

-

4.

Gyerr'1ekekhaza Déli óvoda

-2.:_ ~· rkert Keleti óvoda
6.

Buzas:P.m Nyugati óvoda

2 121615

2 121 615

100,0

19 558193

19 558193

100,0

10 515 600

10 515 600

100,0

38 223 018
23 162 815

23 777 708

22 695 473

95,4

11318400

11318 400

100,0

127 829 935

134 376 459

120 631582

89,8

26 334 400

106 483 968

95 895 571

90,1

539 452 412

556 628 867

529 866 998

95,2

13170 OOO

24 854167

24 854167

100,_Q__

Eszte• lánc ~szaki Óvoda
7.

össze~en

~ ~ei:_y~ázi

Cantemus Kórus
Közintézményeket
_J!,__ ~~tetö Központ
Móritz Zs.Megyei és Városi
Könyvtár
~ ~Váci Mihály Kulturális
11. ~int

3 000000
1427 440

1427440

100,0

118 651875

18 459 935

18 459 935

100,0

3 561951

3 561951

100,0

11913 920

66 731201

66 731 201

100,0

4 755 800

1184 904

1184 904

100,0

476 499 576

476 499 576

100,0

-

~ Jósa András Müzeum
NYfr1!g\,háiíSZoclálls
_l..!:_ ~o~zási Központ
Nyire~vházl Család-és
14. Gyern,ekjóléti Központ
~~yházl Gyermekjóléti
~ Alapelttltási Intézmény
tGaZcfaság(Feladatokat E11ato
16. Központ

-

17. Intézmény összesen
18. Polgármesteri Hivatal
19. Mindüsszesen

108 849 573

37 339 200

108 849 573

100,0

1 OOO OOO

1000000

100,0

64 OOO OOO

81 789 781

81789781

100,0

53 471680

53 471 680

100,0

80 283 540

260 791608

260 791608

100,0

146 876 680

148180 799

148 180 799

100,0

108 813

108 813

100,0

26 916 521

25 385 361

94,3

17 067

17 067

100,0

1 371816 543

1319190 240

96,2

26 841 247

655 221595

1106 358 421

1106 358 421

54030 500

85 544 099

31513599

709 252 095

1191902 520

1137 872 020

100,0

37 339 200

174 639 653

174 639 653

100,0

37 339 200

174 639 653

174 639 653

100,0

7 500 OOO

36,8
95,5

1 041377 914

1. oldal

7 500 OOO

6 577 049
6 577 049

6 577 049
6 577 049

100,0
100,0

29 166 269

55 803 288

1070 544183

1427 619 831

55 803 288
1 374 993 528

-~

100,0
96,3

..•.).
r·-1
..____

(]l

Nyíregyháza M.. l.V. Önkormányzat irán}·ítása alá tartozó intézmények 2018. é\:i bevételi elíiirányzalának tel.iesítése

A.

R.

s.

T.

u.

w.

v.
Működé

Felhalmozási bevételek (85)

x.

Y.

z.

AA.

<;.m.!léklct

AB.

AC.

AD.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87)

s i célú átvett pénzeszköz (86)

AE.

AF.

AG.

Költségvetési bevételek (Bl-87)

Megnevezés
eredeti

--

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

Egészségügyi Alapellátási
1-~~gatóság

533 489 700

550 603 714

550 603 714

100,0

Eszterlánc Északi Óvoda

35 028 234

49 929 022

46 254 799

92,6

-

Gyermekekháza Déli Óvoda

31415 868

36 185 587

31 271 763

~~

-

Tündérkert Keleti Ovoda

38 223 018

53 239 120

49 164 525

92,3

- -

--

Rúzaszem Nyugati óvoda

23 162 815

25 899 323

24 817 088

95,8

127 8Z9 935

165 253 052

151508175

91,7

34 334400

112 401893

101 813 496

90,_6____

539 452 412

558 056 307

531294438

95,2

131821875

152 524 584

152 524 584

100,0

Eszterlánc Északi Óvoda
összesen
b.

- -

Nyíregyházi Cantemus Kórus

Közintézményeket
_!-,,
Működtető Közoont
Móricz Zs.Megyei és Városi
_!-0. Könyvtár
Váci Mihály Kulturális
_11. Kötpont

_ll. Jósa András Múzeum

5 000000

5 917 9Z5

5 917 9Z5

360 909

360 909

100,0

100,0

15 748

15 748

100,0

1421968

1421968

100,0

64 OOO OOO

87 789 448

87 789448

100,0

118110

118110

100,0

7 972 384

7 972 384

100,0

129 536 660

389084983

389 084983

100,0

..-->.

151632 480

149 365 703

149 365 703

100,0

476 608 389

476 608 389

100,0

C_J
0\

26 916 521

25 385 361

94,3

17 067

17 067

100,0

2 668 621661

2 615 995 358

98,0

Nyíregyházi Szociális
_!J. Gondozási Központ
Nyíregyházi Család-és
1.i. ~yermekjóléti Központ
---Nyíregyházi Gyermekjóléti

26 841247

_l'.i. Alapellátási lntéimény

Gazdasági Feladatokat EllátO
16. Központ
l f. Intézmény összesen

133 858

133 858

100,0

5 000000

100,0

8 OOO 000

3000000

18. Polgármesteri Hivatal

19. Mindösszesen

133 858

133 858

15 673186

15 673186

3 000000

3 000000

18 673 186

18 673 186

1738 938 709

100,0
100,0
100,0

2. oldal

2 OOO OOO
2 OOO OOO

2 228103
2 228 103

2 228 103
2 228 103

100,0
100,0

95 696 769

153152 539

99 122 039

1834 635 478

2 821774200

2 715 117 397

64,7
96,2

Nyin·g)'há.ia l\1.J.\'. Önkorntány;,:nt inlnyít.tsn ahí lartozú intézmények 2018. évi hevétl'li előinlny1'.atHnak teljesítése

5. melléklet

Forintban!
A

AH.

Al.

AJ.

AK.

AL.

Központi, irányltónervi t á m o g atás (8816)
1

eredeti

teljes.

33 118 636

33 118 636

100,0

2.

Eszterlánc Észai 1 t)voda

893 105 153

907 347 142

889 012 637

4

Gyermekekház< _tJéli Óvoda

817 128 811

826 159 360

804 853 618

5.

Tündérkert Kelni óvoda

799 059 469

824 201 620

802 443 867

6.

Búzaszem Nyur Jt i Ovoda

589 908 295

595 677 261

7.

Eszterlánc Északi Óvoda
összesen

3 099 201 728

3 153 385 383

154 318 355

161202 833

809 358 754

Nyfregyházl Ca_n!~!!l_us Kórus
Közintézményeket
9. Működtető Kö,pont
Móricz Zs.Megyei és Városi
10. Könyvtár
Váci Mihály KUitŰrális
11. Központ
..
8.

14.
15.
16.

AO.

AP.

Maradvány igénybevétele (8813)

mód.

3.

13.

AN.

AQ.

AR.

AS.

AT.

F lnanszirozási bevételek (88)

AU.

AV.

AW.

%

Bevét e 1 összesen

Megnevezés
Egészségügyi A rapellátási
Igazgatóság

12.

AM.

Jósa András M11zeum
Nyíregyházi Sz.u~iftiS-"
Gondozási Köz1,ont
Nyíregyházi Cs;1lá°d=é'S-Gyermekjóléti "(bzpont
Nyíregyházi Gve rmekjóléti
Alapellátási lnte:zmény
Gazdasági Feladatokat Ellátó
Központ

17. Intézmény öss2 esen
18. Polgármesteri Hivatal
19. Mindösszesen

%

eredeti

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

182 213 030

182 213 030

eredeti

mód.

teljes.

100,0

588 570 299

732 816 744

732 816 744

100,0

%

149 094 394

149 094 394

100,0

55 080 599

98,0

1576170

1576170

100,0

893 105 153

908 923 312

890 588 807

98,0

928 133 387

958 852 334

936 843 606

97,7

97,4

1 685 754

1685 754

100,0

817 128 811

827 845 114

806 539 372

97,4

848 544 679

864 030 701

837 811135

97,0

97,4

1423 072

1 423 072

100,0

799 059 469

825 624 692

803 866 939

97.4

837 282 487

878 863 81?_ ~53031464

97,1

586 290 994

98,4

1370 022

1 370 022

100,0

589 908 295

597 047 283

587 661 016

98.4

613 071110

622 946 606

612 478 104

98,3

3 082 601116

97,8

6 055 018

6 055 018

100,0

3 099 201 728

3 159 440 401

3 088 656 134

97,8

3 227 031 663

3 324 693 453

3 240 164 309

97,5

161 202 833

100,0

78192 972

78192 972

100,0

154 318 355

239 395 805

239 395 805

100,0

188 652 755

351797698

209 301

97,0

810 370 826

743 941 759

91,8

6 310 961

6 310 961

100,0

809 358 754

816 681 787

750 252 720

91,9

1 348 811166

1374 738094

1 281547158

93,2

468 957 799

475 884 806

459 582 305

96,6

3 292 948

3 292 948

100,0

468 957 799

479 177 754

462 875 253

96,6

600 779 674

631702338

615 399 837

97.4

306 627 765

277 392 271

242 516 243

87.4

5 539 616

5 539 616

100,0

306 627 765

282 931 887

248 055 859

87,7

370 627 765

370 721 335

335 845 307

90,6

17 632 922

37 447 677

mód.

262 314 964

267 445 884

267 445 884

100,0

140 796 208

140 796 208

100,0

342314 964

408 242 092

408 242092

100,0

471851624

797 327 075

797 327 075

100,0

789 206 245

795 110 539

718 108 418

90,3

15 843 677

15 843 677

100,0

789 206 245

810 954 216

733 952 095

90,5

940 838 725

960 319 919

883 317 798

92,0

329 638 588

359 469 190

353145 568

98,2

60 721 517

60 721 517

100,0

329 638 588

420 190 707

413 867 085

98,5

329 638 588

896 799 096

890 475 474

99,3

993 233 734

989 865 425

913 540 334

92,3

6 411335

6411335

100,0

993233 734

996 276 760

919 951669

92,3

1 020 074 981

1023193 281

945 337030

92,4

zs 884 410

28 884 410

25117145

87,0

1417 657

1417 657

100,0

28 884 410

30 302 067

26 534 802

87,6

28 884 410

30 319 134

26 551 869

87,6

7 259 375 264

7 352130 203

7 OOO 320 241

95,2

117 447 677

473 676 303

473 676 303

100,0

7 376 822 941

7 825 806 506

7 473 996 544

95,5

9115 761 650

10 494 428 167

10 089 991 902

96,1

89,7

17 098 968

17 454 378

17 454 378

2 327 405 919

2 226 430 348

1999 050 813

89,8

2 423102 688

2 379 582 887

2098172 852

93,9

491130 681

491130 681

491130 681

9 704 228 860

10 052 236 854

9 473 047 357

94,2

11538 864 338

12 874 011 054

12 188 164 754

2 310 306 951
9 569 682 215

2 208 975 970
9 561106173

1981596435
8 981916 676

80 OOO OOO

~·341

3. oldal

100,0
100,0

88,2
94,7

~

-

'.\.

e
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Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

A.

B.

e.

D.

E.

F.

H.

G.

Szemé 1y i jut t. (Kl)

1.

6. melléklet

J.

M u n k a a d ó t t . j . (K2)

K.

l.

M.

teljes.

%

D o I o g i k i a d ás (K3)

Megnevezés
eredeti

1.

mód.

teljes.

%

mód.

eredeti

teljes.

%

eredeti

mód.

2.

Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság

321203 589

339 788 233

328 011688

96,5

68 399 386

72 023 431

71173 897

98,8

178 967324

301oos080

190087 249

63,2

3

Eszterlánc Északi óvoda

591403 156

604 319 058

595 398 945

98,5

127 099 383

132 987 454

132 807 852

99,9

204 279 848

215 641 269

200 890 946

93,2

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

553 653 917

557 673 731

549 937 486

98,6

117 860 991

121 264 012

121158 943

99,9

173 037 771

178 847196

158 771827

88,8

5.

1 undérkert Keleti Ovoda

516531312

526 916 249

522 337 294

99,1

111 545 429

115 859 373

115 859 373

100,0

204 677 846

213 143 533

189 062 045

88,7

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

395 340 862

397 258 415

394 247 713

99,2

85317662

87 983 720

87 983 720

100,0

128 627 586

131160 703

121966 273

93.0

7.

Eszterlánc Eszaki Ovoda
Összesen

2 056 929 247

2 086167 453

2 061921438

98,8

441823 465

458 094 559

457 809 888

99,9

710 623 051

738 792 701

670 691 091

90,8

8.

Nyfregyhází Cantemus Kórus

91806 478

141702 698

115 657145

81,6

18 344 202

27 847 460

25 689 403

92,3

63 202 075

169 001183

148030123

87,6

163 436 635

166 847 379

148152 055

88,8

35136 431

36 052 326

31955 743

88,6

1142 914 549

1164 514 838

1096 918 295

94,2

Közintézményeket
9.

Működtető

Központ

Móricz Zs.Megyei és Városi
10.

Könyvtár

200 972 642

214 201526

201903171

94,3

43 438174

46 258 575

44 622 590

96,5

237 188 408

138 682 479

128 725 203

92,8

11.

Váci Mihály Kulturális Központ

146 507 513

144 333 368

137 095 373

95,0

32 114190

32 247 841

31950146

99,1

187006062

184171486

145 585 090

79,0

12.

Jósa András Múzeum

232433003

294 703 458

268 405 484

91,1

49 908 953

65 081878

59 070 392

90,8

144 939 468

335 257 579

240 574 896

71,8

--.\

e:)

Nyíregyházi Szociális Gondozási

13.

Központ

615 396 210

620909 316

590 463 181

95,1

133 591302

134 833158

132 522 036

98,3

183351213

186 077 445

143153 730

76,9

14.

Nylregyházi Család-és
Gyermekjóléti Központ

239 716 267

305 286454

278 052 274

91,l

52 283 258

64697 242

60 017 331

92,8

29 639063

68 294 895

46 038 951

67,4

665 762 685

666 875 862

628 086 516

94,2

145 708 005

146116183

142 478 622

97,5

200004 291

201601236

166 396 994

82,5

22 614 664

23 514 378

21140 562

89,9

4603 746

4 821689

4 362 661

90,5

1666 OOO

1983 067

1048 646

52,9

0'.)

Nyíregyházi Gyermekjóléti

15.

Alapellátási Intézmény
Gazdasági Feladatokat Ellátó

16.

Központ

17.

Intézmény ös51esen

4 756 778 933

5 004 330 125

4 778 888 887

95,5

1025 351112

1088 074 342

1061652 709

97,6

3 079 501504

3 489 381989

2 977 250 268

85,3

18.

Polgármesteri Hivatal

1390898 657

1387 532 446

1330 318 656

95,9

301985189

301573 181

287 785 223

95,4

633 785 952

600 394 370

414 967 500

69,1

19.

Mindösszesen

6 147 677 590

6 391862 571

6109 207 543

95,6

1327 336 301

1389 647 523

1349 437 932

97,1

3 713 287 456

4 089 776359

3 392 217 768

82,9

l. oldal

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

A.

N.

0.

P.

Q.

s.

R.

E 11 á t ott a k pénzb.jutt. (K4)

T.

u.

v.

Egyéb működé s 1 célú kiadás (K5)

6. melléklet

w.

x.

Y.

teljes.

%

Beruház ások (KG)

Megnevezés

eredeti

1.

z.

Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság

3.

mód.

teljes.

%

mód.

eredeti

teljes.

%

eredeti

mód.

ZOOOO OOO

zooooooo

7 178 487

35,9

Eszterlánc Északi óvoda

5 351 OOO

5 904 553

5 904 553

100,0

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

3 992 OOO

6 245 762

6 245 762

100,0

5.

Tündérkert Keleti óvoda

4 527 900

12 429 057

12 429 057

100,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

3 785 OOO

6 543 768

6 543 768

100,0

17 655 900

31123140

31123 140

100,0

15 300000

12 Z40 357

12 Z40 357

100,0

7 323 551

7 323 551

z 253 788

30,8

119180 450

Z08 699 Z58

1Z6 623 480

60,7

5000000

9 548 640

8 765 783

91,8

Z2 878 500

67 493 503

38 910 463

57,7

Eszterlánc Eszaki Ovoda

7.

Összesen

8.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

1006000

1006 000,0

Közintézményeket Működtető
9.

Központ

Móricz Zs.Megyei és Városi

10.

Könyvtár

11.

Váci Mihály Kulturális Központ

lZ.

Jósa András Múzeum

13.

Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ

14.

Nyiregyházi Család-és
Gyermekjóléti Központ

15.

Nyiregyházi Gyermekjóléti
Alapellátási Intézmény
Gazdasági Feladatokat Ellátó

16.

Központ

17.

Intézmény összesen

18.
19.

1997 098,0
648 70Z,O

1997 098,0
648 70Z,O

100,0
100,0

4Z7173 48Z
600000

600000

461 Z50

76,9

600000

600000

461 Z50

76,9

Polgármesteri Hivatal

35100000

35100000

Z5880 500

73,7

Mindösszesen

35 700000

35 700000

Z6 341 750

73,8

430 8Z5 zsz

0

2. oldal

430 8Z5 zsz

3 651800

3 651800

0,8

0,8

8 500 OOO

17 851 Z98

14 Z25 387

79,7

8000000

31347 023

3118Z 8Z7

99,5

8000000

8000000

6 434 570

80,4

231838 401

413 6Z6 770

278 938 28Z

67,4

sz 332 890

45 98Z 890

1s 1ss asz

39,6

Z84171 Z91

459609 660

Z97 126 364

64,6

___
r-,

\
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Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Forintban!

A.

z.

AA.

AB.

AC.

AD.

Felújítások (K7)

AE.

AF.

AG.

AH.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (KB)

Al.

AJ.

AK.

teljes.

%

Ki adás össze s e n {Kl-K8)

Megnevezés
eredeti

1.

mód.

teljes.

%

mód.

eredeti

teljes.

%

eredeti

mód.

Egészségügyi Alapellátási

2.

Igazgatóság

588 570299

732 816 744

596 451321

81,4

3

Eszterlánc Északi óvoda

928 133 387

958 852 334

935 002 296

97.5

4

Gyermekekháza Déh óvoda

848 544 679

864 030 701

836 114 018

96,8

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

837 282 487

878 863 812

850 203 369

96,7

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

613 071110

622 946 606

610 741474

98,0

3 227 031663

3324 693 453

3 232 061157

97,2

188 652 755

351797 698

302 623 028

86,0

1348 811166

1374 738 094

1279 279 881

93,1

10 515 600

10 515 600

Eszterlánc Eszaki Ovoda
7.
8.

Összesen

10 515 600

10 515 600

Nyfregyházi Cantemus Kórus

Közintézményeket Működtető
9.

Központ
Móricz Zs.Megyei és Városi

10.

Könyvtár

11.

Váci Mihály Kulturális Központ

12.

Jósa András Múzeum

21691700

23 860 500

23 847 086

99,9

600 779 674

631702338

525 721530

83,2

420000

420000

100,0

370 627 765

370 721335

323 816 392

87,3

32 793 559

1435100

4,4

471851624

797 327 075

610 393 433

76,6

940838 725

960 319 919

881013 036

91,7

329 638 588

896 799 096

415 291 383

46,3

1020 074 981

1023 193 281

943 857 952

92,2

28 884 410

30 319134

26 551869

87,6

9115 761650

10 494 428 167

9137 060 982

87,1

Nyíregyházi Szociális Gondozási

13.

Központ

Nylregyházi Család-és
14.

Gyermekjóléti Központ

15.

Nyíregyházi Gyermekjóléti
Alapellátási Intézmény
Gazdasági Feladatokat Ellátó

16.

Központ

17.

Intézmény összesen

18.

Polgármesteri Hivatal

19.

Mindösszesen

21691 700

21691700

67 589 659

67 589 659

36 217786

36 217 786

53,6

53,6

9000000

9000000

976 OOO

10,8

2 423102 688

2 379 582 887

2 078115 961

87,3

9000000

9000000

976000

10,8

11 538 864 338

12 874 011 054

11 215 176 943

87,1

3. oldal

__

\

C)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai

1.

A.

B.

e.

D.

Megnevezés

Enged.
létszám
2017. Xll.31.

létszám
változás
1. 01.

Enged. létszám
2018. 1. 01.

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3.

E.

F.

1

G.

7. mellékle

H.

J,

1.

létszámváltozás

Vll.01

IX.01

IX.30

Enged. létszám
2018. XII. 31.
X.31

Xll.31

93,0

93,0

Eszterlánc Északi óvoda

168,0

168.0

5,0

173,0

4.

Gyermekek Háza Déli óvoda

155,5

155,5

1,0

156,5

5.

Tündérkert Keleti óvoda

151,0

151,0

9,0

160,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

110,0

110,0

1,0

111,0

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

584,5

584,5

16,0

600,5

93,0

-

8.

Nyiregyházi Cantemus Kórus

13,5

20,0

20,0

9.

Közintézményeket Működtető Központ

51,0

51,0

51,0

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

59,0

6,5

59,0

59,0

11. Váci Mihály Kulturális Központ

49,0

49,0

49,0

12. Jósa András Múzeum

61,0

61,0

61,0

13. Nyfregyházi Szociális Gondozási Központ
14.

-

Nyfregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

15. Nyfregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

196,5

196,5

68,0

68,0

244,0

244,0

7,0

7,0

17.

Polgármesteri Hivatal
EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása
18.
Nyíregyházán"

265,0

4,0

269,0

2,0

2,0

19. Polgármesteri Hivatal összesen

265,0

6,0

271,0

16. Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

20.

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

528,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tényleges éves átlaglétszáma
1.

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által
2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves
átlagos létszáma

10,0

10,0

Tényleges éves átlaglétszám
(fő)

879,0

1 710,0

7,0
2,0

271,0

2,0

273,0

2,0

6,0
2,0

16,0

10,0

10,0

10,0

___

).

98,0
244,0

6,0

6,0
1182,0

21. Mindösszesen

196,5
10,0

1758,0

--·

Nyireivháza Mei:vei Joeú Varos Onkormiinyzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kíadiisok és tll!vetell!k

i

... 1

..

A.

~i:

'"'

i.

Forintban!

e.

o.

2018.11VÍU1tdet11

2018.évimód.

•

E.

KIADÁS

előirányzat

1tlő1riny:u11t

Bevétel
Teljesítés 2018.12.31

2018. évi eritdeti
1tlö1rányzat

2018.évimód.
elóir;í,nyzat

Teljitsités 2018.12.31

1./Utakéskóilekedés

122

125.l

1907 544

1907 544

1792478

100 OOO

100000

37985

49 000000

1251

5 DOO OOO

12E2

15 OOO OOC

128
l---+-~~+-J'~~-'~"-~é_„_ke_1_co_ko_c;_u_c>_~:o_•_~_'°_k•_•_„_~_„_é~-·~~~~~~~~~-+-~-'o_o~oo_ooo~-+-~-'~l~_o_oo~o_..~-"-·z~66~5-~~o__,~~~~~>-~-~'c5,1~·~09~1--~~'~'-70_9__,
129

10

1.30

l•ros1 Úí es;arda

'"láio~at

adatbaz·s kesz•tese

"'1ezé utcai csomopont mei\'aios;tasaval

5 OOO OOO

oss~efuao

onKor"lanyut attal meifir.anst:rozott

kol!segek'T1ef'er;tese
On~ormaryzat·fe1adate''atastszc·galo'e1:!!'5ztesek:a!1"oifata5;;1

.:.31
12.

82 572J25

82572025

12 572 025

123 433 733

40 099 708

8391859

8391859

8391859

10470091

8 763 JOO

11264980

pa1yazat-=lozsretszöló

Feny6ut:a~e1u1;tas

54~

952500

156183087

65448453

53 175

Utak és kózh1kedés ösneHn

U6007 544

39999999

2./ Körtarül•t•k {ter•k, parkok, temető)
226.1
15

2.26::..1

2.26.2
2-26.3.1
18.

2.271

19

2 27.11

20

2.29

Zl

230

Z2

231

23.

3 OOO OOO

l'asor te1epttese~
Park

1608:i.4l

1437335

terJeztetése

10000000

3 OOO OOO

133350

reKonstruk:::•o

8000:)()0

8 OOO OOO

rekonst·u~~1ok

Esz.~1Temetópark

NyíregyhazaV<Íroszoldteru1eténeKmtegraltzoldterule!rends2errefeJll!Szté5énekstraté111a1
8000000

Ny•rei:;yhiiza V.ároszo<dteruietfailesztes, AKciotel\/ek

utemvaros:hosz1eetKépz6dés

1

8 000000
'<11e1oltkutyafuttatók kfalakn:ása
Gyepmesteri telep

-áliatmenhelye~

15500000

1332596::.

kor5Zenfa•tese

2078232

•asor teieoitesek, b1olo111a1 akt1vatiÍsertek p:Ítlasa (KozérdeK0 itoteiezettsegviÍilaiásj

Közterületek (terek, parkok, temetó) éisneSitn:

24

15 500000

8391859
44500000

44 500000

14896 646

Sz-sz-8 Megyei Szilárd Hulladekgazcalkodáo1 ~arsuias eves honaJarulas

3 500000

3 600000

3 598110

Nem kozmUvel óssz.együ1tott háztartas1 szennyvíz kompenzik1c ;Aliami)

1000 OOO

1000000

3./Körnve11ttved1lem

25

3.2

26

35

27

3.6

"

3.7
3.15

"'·

Helyi

~edet'".segU

természetkozel1 teruletek éves íerntartasa es mon;torozasa

2 500 OOO

2 500000

8 763000

8 763000

ZaicsokKentesJ 1ritez.Kedes1tervelkészttese

9 092 386

8763C-OO

11264980

Környtzetvédelem Osnesen

15163 OOO

27127980

11264980

12690496

8763000

20 Q2'1 YSO

1500GOOO

15COOOOO

8 000000

25000000

23000000

49051243

27 497 066

21732061

21732061

11264 980

4./ lvó111zell.atas, aapadék- és nennyvizh<ilóut bővítés
4.3
33

34

i.oitalis csapadék v1zk;ir elh;íntas, es

eKyébfeladato~

16508000

23 508 OOO

1458 500

15 000000

25695038

18945038

6540225

s 520771

3625243

2 264 725

2264 725

2137400

Nyirseg1 Vízgazdalkodast T•rsu1at tagság• nozzaiaru1as

7947989

7947989

7923 709

Szennyvrzcsatorna hálozatéprt:és

5000 OOO

5 000000

53260939

69936523

ivóvima 1ó;i:atfe1!esztesek(saJ;iter6,beveteLiaKossag1bef1zetes]
4.51

Ny1re11ynaza es tersege szennyJ1ze1vezetés1 es t1szt·tas1 program

monitorin~a

(KEOP)

35
36

4.7

37

4.11

38.

4.12

"·

tvóvíz•lloltis, 1;5apadék- és nennyvizhilózat

5123
5.12..4
43

5.12.5

44

512.6

45

5 ..12.7

46

s.12.a
5.12.9

48

5.12.10

bővítés

ösnesen·

18 564 472

Znny1 !.Girn'laz1umtornaterem felú;;tas

17127 445

17127445

Koicsey:=.G1mnaz1umtomatere1T'felúJ1tás

1664.: 257

16641257

1633770<5

163377'J5

ApiÍcZ••CsereJ Att. :sko1atornaterem felú1ítás

11329120

11329120

3891 726

Elektromosrargonca

2 540 OOO

537

51

5.33

sz

539

53.

18 564472

1391 726

Onkormanyzat•étkeztetes,feJ!eslteseK

5.26

50

9058243

34 089 890

Kertvarositaimtezmény tcmateremfelújitás

Tar;ifleJborit;is

v'esze1veztett

műemlé.:

J11r;hszeK11ef'f

mu~eilliS ·ntezmar~ek sz~kma1

eµuiet feluJltasa {Socska; u 26)

!ntezményeke~1ak41sósuesen

tamo11a:iisa

27497065

13958513

13958 513

13 335000

6992550

6992550

6860000

7958513

z 000000

2000 OOO

2 000000

5001 OOO

SXlOOC

4600082

114313789

29343789

24795082

S99585l3

7958514

7958514

:0000000

10000000

2 OOO OOO
3 000000

l 000000

44 690 575

42690575

,,
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l
Forintban!

e.

B.

G.

KIADÁS

1.

54

2018.évieredeti

2018.. év1 mOd.

előir;i;nyut

elöir;lnyzat

6.2

57

VedettépuletekfelÚJ'tas;ir.;iktamogatcsa

58

51

6.7

52

5.8

63.

ierinformat,ka, rencszer

7.7
7.S

k:,c1a~1tasa,

uzel""eltetese

7.124

összesen

3 OOO OOC

2 500 OOO

2 500000

5 000000

5000000

2::>0G333

51250000

21200000

2450 333

K<sebb;;íthuzodof111<1<latok

4 OOO OOO

4 000000

2563874

'Jaroscsomag

9 000000

9 336550

4 767 877

905000

1193556

288556

5125969

24B594

13905000

19656075

10033901

5000000

8000000

424170272

375947454

164 404 801

62230000

62230000

62230000

Europa1Terulet1T<1rs1.1lás!etrehozasa(ETI-E1.1ropa1Terulet17ars.ulastamogatasl
ASP Kozponthoz való csatiakozas

Bel-ése5apildekvize1vuete5hranyzósiakasza1r.akk1ep1téséheztervekkészrte5e

F•jles:rtlisi kiadasok/bevetelek össte5en:
Nyire&Vhaz1 Varos1 5tidion Nemzeti Stad1onfe1lesztes1 oros:ram kereteben torténő
tejlesrtese

72

73

7.:2

74.

1.12.5

81

3 GOO 000

lSXOOOO

ÁCHaton kívül összesen

77

l000000ű

Európai UniOs Forr:lsbOI mervalósukl
2014-202C.feilesnés1

időszak

2014-2020 fejlesztési

p;;ílyáz<1tamak

időszak

35589511

35255911

1681348410

70212910

340000000

7.12 7

Zoidv;;írosK1a1ak1usa(TOP6.3.2-15l

1176001975

1255450940

923293 654

203910535

7.12.8

Benes Villa és Venaeghaz feluJrtasa (TOP-ó.:.4-15)

53501058

53 421138

48128 673

60263876

60263876

61234890

7.12.9

Ny1reiVhiz1 Allatpark latogatócentrumiHlal<. k1al;;ikitas;i (TOP-ó 14-15)

353253941

353056052

348 944968

78::.19754

81212 211

8097704

7.1211

Fenntarthato varos1

1713649294

1870994845

39085 608

573238293

654841979

7.12.12

Gazoaságosztonzó

643856 670

855498562

571551 073

290778440

217866344

712.14

Csa!adbiirat munkaoa állást segrtO mtr.zmé!'lyek feJlesztese (TOP-6 2.1-15)

667315862

668549 Bl

603985592

10000000

960582208

1012 729717

1000681037

107636434

107 636434

28849959

kozie~edésfeJlesnes N~1regyház;;ín

kuzle~edésleiieszus

íTOP"6 4.::.-15)

Ny1regyloázán(TCP·6.l.5-15i

(TOP-6.5.1-15)

Nv1regynrn

7.12.18

feilesztése(T:JP-6.3.3-15)

712.19

Szoc1áhsal;ipsio1g.iltatás infrastrukturahsfeilesztése(TQP-662-151

13

87

7.1220

88

7.1221

89

7.1222

98

100

102
).03

104

2056:.3067

17595023

10897646

125396 909

125396909

49183536

87683046

87356419

49542156

no 598

13 458 755

1543966

29731353

Gazdas;;í&feJlesztést és munkaerő mob1lrt:ás osztonzéset szole:alo kozle~edésfeilesztes
Nviregyhiiza do!lke!eti és délny1.11ct1 teruletem (TOP-6 ..!.5-15-NYl-2026-00002)

2 716 28C 285

346 101527

2015!0323

2119242 380

NvireliYhUa MeiVe1 Joe:ú Város kezesség• koz!ekeaesének fejlesztése érdekében 47 db ÚJ
autobuszbeszerzéseéstolt6;;íllom;;isiétesitese( IK:JP 3.2.0-15-2016-00013/

1318 656421

1289647883

1043 566481

17003700

10538604

10538504

~oe:1alkortatlÍs1

Paktum (TOP-6.8.2·:!.5)

712.24

1657163157

1519355799

1358082876

Eiektromob!litas1 tolt61nfrast1.1ktura 1<.íépltese NyíreiVháia teruleten {GZR-T-0-2016-0004)

26215 200

26 288 228

26 288 228

Nyírervhizl Helyi Ko20ssél Helyr Közosse11 feJlesnes1 Strate11aJahoz kilpcsolodva CLLD
(TOP-7.1.1-16-2016-00067)

16205600

35084537

31887008

Kornyezetvédelm1 ll'lfrastrukturafeilesnések:Nyíre!l";hazan (TOP-6.3.3-15)

7 12.25

Bolcsőde

7 12.26

lnd,ilnáz és Madárropde letesh:ese a Ny1re1Vhiz1 Allatpilrk teruleten (TOP -6.1.4·16)

7.12.28

Stociáhs

7.ll.25

Tarsadalm1 eiYuttmukodés erósftését szol&;;i06 helyi szmtű komplex pro&ramok jTOP-6.9.116) 'Kozose"ak.1utért' proiekt

7.12.30

Dnkorm.inyzat1 épületek ener1et1ki1,korszerüs1teseNyiree:vnazaM J
Onkormanyzatánál II. ütem {TOP-6.5.1-16)

712.31

Szoc1á!isvirosrehi1b,htic1óNy•reiVhizaszee:regah:teruletem(TOP-671-16)

7.!2.33

Gazdasii FeJiesnés és Kozlekedés T1szaY01SVári
6.l.5--16-NYl-2017-00001)

7.1:1..34

Ny1ree:vhü1 Szabadteri Színpad rek. És a K:serdők ter1.1letének fun1<.c.bőv

7.12.35

Sostó'Miizeumfalufeilesrtése(TOP-6.1.4-16)

7.12 36

Onkormanyzati o!pú!etei< eners:etika1 ~orszerüsitése Ny•rei'{haza M
Onkormanyzatanil Ill. utem (TOP-6.5.1-16)

7.12.37

O"kor'Tlarvzat• éo1.J1etek ene•get1ka·~or.;2erGsftése'llv••ei\fhaza'v' J \/
On~ormar<yiataná! IV. utem (TOP-6.5 i-15/

7.12.38

Korh<1z,,;,ovoda ("'!"OP-62.1-16)

fejlesnes Nyíregyháza MeiVe• Jogú Város On1<.ormanyliltán;;il (iOP-6 2.1-16)

.O.JapszolglÍlt;itasokbőv1tése.le1iesztéseil

.rtem(TOP-66.2-16)

út-Der~oylt.S

7 12. 42

571500

1011624367

64255895

36 500 157

234798027

237942497

236533617

5000000

5000000

5 000000

55047250

52616925

6460127

823955836

823733883

812575336

101108501

25371611

10440876

405 442 OOO

402 800 OOO

402 800 OOO

294 475 506

32705124

32495461

500000000

289

289 393 209

337 2.:4424

1::3470606

27 472 500

12 700000

43836164

12247934

7 804 934

15326675.!

153266761

153266761

140243300

128 943 662

19944352

1558 918840

270 460000

270460000
570108140

~93

209

v

u. csomópol'lt feilesnes (TOP

i

nap 6.3 2-16)

91220256

91220256

15338237

570108140

570108140

1280375162

1279231486

1136024930

167169931

167169931

91146762

657628702

691795984

28058316

688000 OOO

782647823

782 547 823

V

:JS

108

137241535

9851595

94.

97

177300

Nyirervháza Borb.inya és Malomkert és V1rágf1.1rt u csapa<lekvíz elvezeto!s1 n.iiózat

7.12.23

95

133024420

500000000

7.12.17.

"

245 842390

1 761577 247

Kozosen PoiyáKbokorert{TOP-6.9.1-15)

91

240000

Bnnamezi:i5teruletekrehab1lrtac1óJi1(TOP63.1-::.5)

712.16

86

204293538

240000

7.126

82

85

240 OOO

- pro;ektel

előkeszit6e

,__-+--7_1_2._15-+---':~::_'.~~l: ép1.1letek energet1ka1 wrszerűsitese

84

762000

7./Áputonkivül

56

76.

lC OOOJOO
500 OOO

Terulete1őkerntések

Váronende~iis

54

75.

250:JOO

edett ertekek meijeiolese

55

70

Teljesítes201B.12.3l

_.__ _
'5_0~000--+----'-'-'000~-+----->------l--~"~'~20~0__,

.;:50::00

\1

66

67

2018.évimód.
elöirány;:at

6./V;lrosrendezés
"'."elepulesrende:es•tervek modos.tasa 1sierke:et1t!l!:-". ;za_b_"~'"·"--'·-~en._"~::s~z;_ _ _,____1_5_ooo_,_xx;
_

56

Bevttel
2018. évi eredeti
elöirány;:at

Korány;F,;.felú1ttiiSil,Kor<1ny1Fu ..Csa1ókozcsomóoontbankorforga1omk1eprt:ésees
SzarJas u.!el1.11itasa (TOP·6.l.5-Hi-NY1-20l 7-00003)

105 310028

36295142

16927504

376998500

386998 600

376998600

169016087

387706.::.3

25 971104

595865849

595B65849

595865849

7953903

11251398

7010308

S430GJOG

57 40: 400

362'14 554

77 0~3 BBC

3540269B

25235168

21854904

54 796 419

26907079

1 OOO OOO

sooooc

9&4!1~21B

984310 278

21854904

1108398999

1108398999

999

A

'!

!.

·t
Forintban!
D.

KIADÁS
Előír.ilnyzatm•cneveiilis

1.

7.:.2-B

:lJ
~

---

~!_:_12--14

'..16

lP
:1s
119

i2l

:23
.'..24

127
.:.28

298107-BS

298107435

290003278

197350439

194555512

:945556!2

178660QOO

25 5:.7 210

670417128

67C4:7128

670417128

14995299

l:S<.9487

780793126

780 793 lZS

780793125

1'<y1cegyf..anegeszseguiYtalapelliitas<l'lfrastrukturál,sfeJleszté5e 1TQP„5 51·15\-NY.!.·2016.ll3127

4:3 :;_27

916390

9!689D

:s1

6 545 717

3250203

9743293

9743293

2260561

3 53! 961

2132571

532570

3957483

1.142842

144Z 84Z

0000:
ud~

71248

!<'..sfa

7.:249

wRBACT 111 -Ted1-.-owl'l pro!ekt 20'..6

5

7.1250

ERASMWS+Badtc(Net)Work

-OZO" ·1ote1 FeJlesztes

712.51

El\ASML;S+SilverLear:ier.;

71252

C:TYWAL~

7.:253

"."ec~revol\..t1on

ProJekt

Európaí Un1ósForrásbólm•gvalósu\ó projektek összesen
7.17

~43

1671221

2 :;_13 399

2.i.13399

3 720 OOO

1519535

1519971

23823523

18358013

13239290

:7 518986

4139173

4139094

753317

7.:.9282

17870984373

13541186907

7545030804

14873284912

753317

162

Clű

10438385518

11892 225

ModernVarosokProa;rame16készrtes

7.171

4cs,llagosszállodaeprtese

3005065'105

2476370301

1144478462

1036 '21Ql9

7172

Aliatparkle;lesrtese· Pangea

1 SC52.'..5JOS

i648619179

1548 6l9 ::_79

16277242

240979195

55044987

54094 617

3 432 309 592

3363183481

3426031534

2 878450

2277 300

1948 341384

1945438884

1970434943

6433 649 237

5375733282

5445452163

537300

537 300

7.17.21

Allatparkfe1lesnése-Jéit;korszak

22 789 930

5763500
42222186

Modern Városok Program megvaló.sitósa
7.182

At1et•kaiSportkozporttk1alaKrtasa

7.l8.3

Kállav-kúr:afeluJitasll .rtem

7.:.8.4

944660231

22191500

Sóstó1MuzeumfalufeilesrteSe·MeseKert
Modern Városok Progrt1m ó.sszeun

7.191
719.2

7.20

1666400

495300

57!1591!1840

4206no911

2 849 964 asa

1581382000

1920334585

1870851366

118 347 300

118 347 300

118281300

537300

1 OOO OOO OOO

24866 600

18516600

1000000000

Terc>let1 :nfrastruktur.iilsfeilesztések
TeruoettinfrastrukturiÍiisfeilesztesek-utak
T!!rulett•nfrastrukturálisfeJleszté5ek-sze:inyvizháiozat
Terniet11ílfrastrukturalisfejlesztések(lmill1ard)
Területi1nfTastrutkurálisfejlesrtés•kOsszesen

138

280484 728

24"966367

96 706784

:31

137.

23373!852

sco

719

136.

283668395
207.194056

69395

130

135.

Te!jesítllÍs 2018.12.31

s: l~? -"--lO

12!1.

~33

2018.évimód.
e\áír:ínyzat

C~omopontesl<.erekpirutfe11esnés Nv1reryniizánli

125
126.

előirinyuot

2018.évieredeti
elöirányut

CsorrioP:J'lt es kerekparutfeilesztés NyiregyhiZirt

uo.

122

o;1al;ik1us<1Sostofurdon 1T0"-6.: . ..J-!5)

Ny1regyha2il'1 {EFOF'-3 3.5-17\

elölranyzat

Bevétel

Teljesittis2018.12.31

7.'..245

- - r-2.1: 47_.
::s

Eimenykc~pon:

2018.évimód

7!2-1.5

113
:14

Er:Je15etiny~so~olog1a1setaut

Mr·.11

201s.évieredet1

2 999 729 300

2 063 548 485

2007649 266

1000537 300

537 300

537 300

PÁLYÁZATOK kiadások/bevét•lek összesen

26 721864113

19 !173 736 30!!

12 564 874 !128

22 307 471449

17 2614!15 602

15&84374981

onkormánynt m1ndOsues•n:

27 153 034 385

20 34!1 683 763

12 729 279 729

22 511 764-987

17514337992

16017 3'9 401

Nyirl!gyh;izár(EFOP-1.2.9-17-2017-00047:

43980000

43 980 OOO

9085649

54030500

s::. 440 728

Poicarmesteri Hivatal mindösnesen

43980000

43 980 OOO

9015649

54030500

51440728

Polcármesteri Hivatal
Nók a csaiadban es a rnunk<1helyen Nö1 mfcrmac1os es Szo1eáttato Kozport

1etrenoz~;a

9. mellékl
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

forintban!

A.

1

Elöirányzat megneVt!zése

1

1

8.

o.

1

[.

1

E.

F.

H.

G.

Bevétel
t. I

előirányzat

Módosított előirányzat

-ebből EU teljesítés

Teljesítés Xll.31

2

IBarn<lmczős

teruletek rehabilitációja (TOP 6.3 1-15)

5~5

197 241 53':.

4 IBcnc<; Villa ós Vendéghiaz folújltása (TOP 6.1.4-15)

60 263 876

60 263 876

61 234 890

'> INyíregyh<iz1 Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)

78 119 754

81 212 211

8 097 704

573 238 ]93

654 841 979

290 778 440

217 866 344

205 615 067

197 846 883

298 107 435

298 107 435

290 008 278

290 008 278

203 910

6 !fenntartható városi közlekedés fejlesztós

Nyiregyház;~n

(TOP-6.4.1-15)

7 IGazdaságósztonzo kozlckedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)
IFrdei sétány és ökológiai sétalít kialakítása
8 100004)

't

%

"•detl elöl'""''°'

49 165 280

előirányzat

1

TeljesitésXll.31.

1

%

1 761 'J77 747

1 b81 348 410

70 212 910

11/

1176 001975

1 7.55 450 940

9H293<i 1J4

73,S

101,6

53 501 058

53 471138

10,0

353 253 941

48128

07~

90, l

353 036 052

348 Y44 9G8

98,8

1 713 649 294

1 870 994 845

39 08S GOB

7,1

94,4

643 856 670

BSS 498 662

571551 073

66,8

97,3

283 668 395

283 781 852

280484 728

98,8

667 315 862

(i68 849 331

603 985 592

90;1

54 300 OOO

57 401400

36 294 554

63,2

10 OOO OOO

korsz~~üsitése Nyfregyhárn MJV

intézmények
lcsal<idbarát munkába állást
10. lönkormányzatánál {TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003)11.utem

1

11 IKórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002)

12. lbnkormányzati épuletek energetikai

1

Módo~ított

Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NYl-2017·

(Családbarát munkába állást segltö intézmények feJlcszté<;e (TOP-6.2.1-15)

segitő

1

340 OOO OOO

3 llóld v.iros kialakítása (TOP 6.3.7-15)

1.

Kiadás
Teljesltés Xll.31

Eredeti

1

korszerűsítése

( TOP-6 5.1-15)

1

1 OOO OOO

1

1

1

107 636 434

107 636 434

153 266 761

153 ]66 761

153 266 761

153 266 761

376 998 600

386 998 600

376 998 600

595 865 849

595 865 849

595 865 849

1

7 953 903

1

11251398

1

l 010 308

1

62,3

%0 682 208

1012729717

100,0

43 836 164

12 747 934

1 804 9.14

61,1

376 998 600

97,4

105 310 028

36 295 142

lG 927 504

46,ó

S95 865 849

100,0

169 016 087

··rn

no 613

2'J 9/l 104

-~

1 OOO 681 03?_ ~-~L

..

1~11kormányzati

~--- ).

épuletek energetikai korszenisítCsc Nyfregyháza MJV
14 IOnkormfmyiatánál (TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002) 111.útem

f

korszerűsítése

?nkormány1ati, épúletek energetikai
Nyíregyháza MJV
15. IOnkormiinyzatanál {TOP·6.5.l-16-NY1-2017-00004) IV.t.itern

~-

IElektromobihtási tóltöinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza terúlf'tén( GZR-T·Ö -2016
16. 10004)

17. (Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)

18. INyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP·6.8.2-15)
Nyiregyháza Borbánya és Malomkert csapadCkv[z
19. 16.3.3··15)

elvezetC~1

Sll 500

26 215 200

26 288 228

2G 288 22B

100,0

1

1

1

1

1

1

9 851 595

1

17 595 023

1

10 897 64G

1

bl,9

1

1

1

1

1

1

125 396 909

1

125 396 909

1

49 183 536

1

3Y,2

1

1

1

1

1

1

87 683 046

1

87 356 419

1

49 542 156

1

S6,7

1

1

1

13 270 698

1

13 458 765

1

1 543 96&

1

11,S

hálózat fejlesztése (TOP

zo. ISzociá\is alapszolgáltatás infrastrukturálts fejlesztése (TOP-6.6.2-15)

1

29 731 353

1

28 849 959

1

Nyíregyhilza Megyei Jogú Vilros kozösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 4 7
21 ldb ÚJ autóbusz beszerzése és töltőállomás létcs!té>se IKOP 3.2.0-15-2016-00013

1

1 318 656 421

1

1 289 647 883

1

1 043 566 481

1

811 591 OOO

1

80,9

1

1657163 157

1

1 519 355 799

1

1 358 08] 876

1

89,4

1

17 003 700

1

10 538 604

1

10 538 604

1

10 538 604

1

100,0

1

16 205 600

1

35 084 537

1

31 887 008

1

90,9

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a
Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1
22 116-2016·00067)
Gazdaságfejlesztést és rnunkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyiregyháza délkelet! és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15H INVUOlG-00002)

2 119 242 380

24 IKornyezctvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyhilzán (TOP-6.3.3-16.)

2 716 280 285

346 101527

201510123

58,2.

1 011674 367

64 255 895

36 500 157

56,8

Bölcsőde fejlesztés Nylregyhi11.a Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-

~1161

___
\

l?nkormányzati épi.Jletek energetikci korszcrílsftése Nylregyháza MJV
13 lünkormányzatánál (TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003) 11.utem

1

5 OOO OOO

1

5 OOO OOO

1

1. oldal

S OOO OOO

1

S OOO OOO

1

100,0

1

234 798 027

1

137 ':::142 497

1

236 533 617

1

99,4

U1

9. mellékle
Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A.

1

B.

1

e.

1

E.

D.

T

F.

T

G.

Bevétel
i.

I

Elöirányzat megnevezése

1

előirányzat

Módo•mott elöirányzat
Teljesítés Xll.31

lh llnd1aház

p„ MadárropdP léitesítése

„ Nyítegyhán Állatpark területén (lOP-6.1.4-16.)

27 Lémég1igyl Alílpellátás Fejlesztése Nyiregyházán ILütem (lDP-6 6 1 16.)

28 Lociális Alílpszolgáltíltások

bővltése,

fejlesztése 11 ütem (1DP·66.H6)

Társadalmi egyúttmüködés erősíteset szolgáló helyí szintli komplex programok (TOP
29 16.9.1-16.)" Közósen a kiútért" projekt

-ebböl EU teljesltés

1

%

"•detl e\öfrány"t

1

Módositott
elöírányzat

1

Teljesiti!sXll.31.

1

%

823 955 836

823 733 883

812 575 336

812 048 836

98,6

55047250

52 616925

b 460 177

12,3

405 442 OOO

402 800 OOO

402 800 OOO

402 800 OOO

100,0

101108 501

25371611

10 440 87r.

41)

500 OOO OOO

289 393 209

289 393 209

289 393 209

100,0

294475506

32 70S 124

32 49S 4&1

337 244 424

103 470 úOG

11417 'JOO

2G,b

19 944

~S2

l'i,'J

12 700 OOO

30 ISzoc1áhs városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált terúletein (TOP-6 7.1-16.)

l

1.

Kiadás
Teljesítés Xll.31

Eredeti

l

H.

-- ~~

1 658 918 840

210 460 OOO

270 460 OOO

270 460 OOO

100,0

140 243 300

128 943 662

570 108 140

570 108 140

570 108 140

570 108 140

100,0

91 220 256

91 220 256

lS 138 237

lú,8

767 009 802

741401 /6]

736 371 054

732 844 854

99,3

~8177

420

44 607 608

42 2r,g 790

94,8

33 Lstól Múrnumfolu Fejle<Ztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)

688 OOO OOO

782 647 823

782 647 823

782 647 823

100,0

657 628 702

691795984

28 058 31fi

4,1

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekon'itrukdója és a "Kiserdók" terutetének
34 lfunkdonális bővitese (TOP-6.3.2-16-2017-00001)

167 169 931

167 169 931

91146 762

54,5

1 780 375 162

1 279 231 486

113G 024 930

88,8

999 500 OOO

984 310 278

984 310 278

984 310 278

100,0

77 013 880

35 402 698

25 235 168

71,3

21854 904

1 108 398 999

1108 398 999

1108 398 999

100,ü

21854 904

64 796 419

}6

907 079

41,5

194 655 612

194 655 612

178 660 OOO

178 660 OOO

91,8

207 494 056

247 %6 Bb7

197 350 439

79,6

1

·-----'<

27,4

1

'"·~'

f~azdaságfejlesztés és kcizlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
31. lfeilesztése {TOP 6.1.5-16-2017-00001)

lf-enntartható turizmusfejlesztés a
:11 l(TOP-6.1.4-16-7017-00005)

Hf:'lyőrségi Művelődési Otthon revitalizádója által

1~~zdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás osztónzését szolgáló
35. lkoztekedésfejlesztés Nyíregyházn 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)

3b

Kotányi Frigyes u. felújitása,Korányi Frigyes u · Cs<1ló köz csomópontban
lkörforgalom kiépítése és Szarvas u. felúJítilsa (TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003)

--·-'37. IMTMI Élrnényközpont Nyíregyhazán {EFOP-3.3.6-17-2017·0016)

38 ICsornópont és kerékpárút fejlesztés Ny1regyházán

1

670 417 128

1

670417128

1

670 417 128

1

670 417 128

1

100,0

1

51119 440

1

96 l06 784

1

26517210

1

780 793 126

780 793 125

780 793 125

780 793 125

100,0

69 895 500

14 995 299

11 629 487

//,6

9 743 293

9 743 293

2 260 561

2 260 484

23,2

6 648 151

GS4S717

3 250 20:!

49,7

41. IERASMUS+Back to (Net)Work

3 957 483

1442 847

1442 842

1442 842

100,0

3 531961

2132571

632 570

29,7

42. lfRASMUS+Silver Learncrs

3 720000

1519 535

1 519 971

1519535

100,0

1671221

2 113 399

2 113 -399

100,0

17518986

4 139173

4 139 094

4 138 393

100,0

23 823 623

l89580U

13 Li9 290

69,8

753 317

167

75, 317

719 282

95,S

11892 225 020

10 438 208 218

13 603 514 062

7 608 444 876

55,9

39 !Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán 11
40. IURBACT 111.-Techlown projekt 2016

43 ICITYWAlK projekt

44 ITechrevolution

45. !összesen

14 873 284 912

2. oldal

10 082 524 901

87,8

17 370 984 973

.

....."'f ...

Nyíregyháza Megyei Jogu varos UnKormanyzata Lu.Lo. ev1 I~1u11~d::o•

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

1c•au0Lama„ L"''J"'"''u""''"

e.

1

Forintban!
E.

o.

1

Kiadási elöirányzat
L

l.

Orvosi rendelő - (Fenyő utca)

Szennyvíz r.3kcitése utcai hálózatra, orvosi

3

Orvosi rendelő - (Szent!. u.63}

2 db haz1orvos1

4·

Vedönői rendelő (Faz.ekasJ tér 8.)

Ny1!ászarók csereJe, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével

5
, . _ Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)
6

rendelő

rendeiő

fe!ú1ítása

Teljesítes

elóirányzat

2018.12.31

7 OOO OOO

kialakítása

12 OOO OOO

22 733 559

2 500 OOO

2142 334

Egészségügyi Alapellátási lgazgatós<lg összesen

8.

Eszterlánc Északi Ovoda (Tas utca 1-3.)

első

aknáig

Beep1tett szekrénysorok cseréjl" \-II.
Belső

c--10.

e--

2 OOO OOO

1917476

21 500 OOO

26 878 078

4059 810

2 OOO OOO

2 238 436

2 238436

3 440 722

3 440 722

ablakok, ajtók mázolása, festése

l1noleumok ::seré1e iárólapra, parkettára a csoportszobákban

~ Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sosró1 u. 311

Főbejárati műkó\épcsö

3 500 OOO

felújítása

1 500 OOO

A csoport udvarán t.Jmfal allékonyságának vizsgálata statikussal , javítása, Játszóudvar

12

tereprendezése
13.
~

Eszter!ánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kolleg1um utca

r--

50.)

Udvan terburko!at javítása, az_

első

teraszok átburkolása

Az elsö teraszok átburkolása
Ereszcsatorna cseréje

16.

Beltéri aitók és kúszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha
Eszter!ánc Északi Óvoda Telephely {Állomás utca 5.)

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény {Jázmin u. 10.)
18.

-

19.

-

,
,
Eszterlanc Eszak1 Ovoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

20.

3 163 OOO

3 162 969

4 OOO OOO

5 993 934

5 993 934

400 OOO

burkolatának cseréje
Belső

17.

7 OOO OOO

4 OOO OOO

15

festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál

belső

4 OOO OOO

7 681125

7 681125

4 490 058

4 490 058

2 545 347

2 545 347

889 770

889 770

32 442 392

30 442 361

kerítés

készítE!se

5 OOO OOO

Folyosókon lambéria csere

2 OOO OOO

Beltéri ajtók cseréje

2 500 OOO

Beltéri aJtók cseréje folyosókon lambéria csere

-21

Hullámpala fedf!s javítás

22

. Eszterlánc Északi Óvoda összesen

23

Gyermekek Háza Déli óvoda (Kereszt u 8.)

34000 OOO
A::élkorlát épitese udvaron a balesetveszély megszüntetés!" érdekében

24.

BE"lső

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje

25.

Belső

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje.radiátor szelepek cseréje

-

~

Gyermekek Háza Déli Óvoda

Kincskereső Tagintézmeny (Árpád utca 52-58.)

27

-

28

900 OOO

7 OOO OOO

13 124 823

.

13 124 823

Múszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)
Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés

1500 OOO

1498 600

miatt

1 900 OOO

1831435

Radrátor szelepek cseréje

29.

5 OOO OOO

Mozgáskorlátozott bejárat

felől

kapu készítése,

jelző

rendszer kiépítésével

Mozgáskorlátozott be1árat

felől

kapu készítése,

jelző

rendszer kiépítésével ,kerítés

3 500 OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.) ,_fe_lu~J_ita_'>•_(~ll_.u_te_m~)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,,__ _ _ _- + - - 2-743
- -714
- - - + - -2_ 7_4_3_7_14__,

31

Lapostető

32

beázás miatti részleges felúJítás

800 OOO

Kerítés fe!ujítása (II. ütem)

~

Gyermekek Haza Deli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Túnde u 2.)

2 500 OOO

UJ 1vov1z vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felOI megszüntetéssel

34.

Szennyvíz.vezetékre tOrténő rákötés

35. Gyermekek Háza Déli Óvoda MandabokoriTelephely {Mandabokor)

Kerítés felújítása

36.

-37
-38.
39

4 OOO OOO

Épületet kórUlvevő járda és kerítés felújítása (1 · 11. ütem)

4 OOO OOO
8 OOO OOO

dolgozói

öltöző

és mosdóblokk felúJitása

42.

k1épitése

r-43

Belső

44. Gyermekek Háza Déli Ovodo Rozsrétbokori Telephely (Rozsre!tbokor 17)

r-45

r--

helyiségek vakolatjavitása, glettelése, festése, mázolása

Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseré1e

2 OOO OOO

Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása

1 OOO OOO

kapuk komplett felUjítása

15 969 656

15 969 656

938 462

938462

2 OOO OOO

2 OOO OOO

3 296 808

3 296 808

3 470 934

3 470 934

Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözök és egyéb emeleti,

47.

illetve földszmti helyiségek {t.-ll, ütem)

c--Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey koz 4-6 )

49

leszakadt radiátorok Javítása

480 OOO

Rágcsálóirtás

50

Belső

45 OOO

helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériá1ának cseréje

Függő

51

ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esövédö

r-52

54

Függő

8185 507

8185 ó07

67 302 536

61165 067

1 500 OOO

Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat

korszerűsítése

4 OOO OOO

Bejárati aitók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelése

e--

3 OOO OOO

1 500 OOO

Járda felUjítás
Gyermekek Háza Déli Ovoda Butyka Telephely (BaJcsy Zs.u.12)

3 OOO OOO
előtetők

felszerelése a bejárati ajtók fölé

e--

~

1291361

Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása,

46

48.

1291 361

1450 OOO

ÉpLiletet kOrülvevö Járda és kerítés felújítása (!. II. útem), tálalókonyha felújítása,
felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása
Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút

41

1757496
2 056 171

balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges

cseréje (L ütem)

c---

1 850 OOO
2 056 171

4 500 OOO

Személyzeti vizesblokkokban szennyvizvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt
Kidőlt,

40

2 100 OOO

Tálalókonyha felUjítása
Felnőtt

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)

e--

ereszcsatornák és lefolyócsövek cseré1e, bádogos munkák,

1 OOO OOO

esövédő előtetők

felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos
hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók

55

feiszerelése

56

2 142 334

2185

lapostetó lefolyóvez.etékek cseréje epúleten belül és kívul az

7·

30

2018. évi mód.

előirányzat

Klíma te!epítese a rendelőben

9

-

2018. évi eredeti

' Gyermekek Haza

D~h óvodd os;zec:.en

.J9 500 OOO

1 oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormanyzata .t:u..La.

t B.

A.

ev1 1t:1uJ•ld::.1 1i;:1a ... a~a„,„„ ....., ... „ ..... ~-

!

e.

(\

1

D.

E.

Kiadcisi elóirányzat
Feladat

Intézmény megnevezése

57
,..___Tündérkert Keleti óvoda (Kert koz 8

2018. évi mód.

előirányzat

előirclnyzat

Salakkal, épltés1 tórmelékkel kevert talai csereie a Jilltszóudvaron

Teljesítés
2018.12.31

569 545

898 335

15 OOO OOO

14 769 782

6 500 OOO

6 407 785

dugulas miatt

800 OOO

650 OOO

Lapostetőre

p<lrasze!lcizók beepitése

935 OOO

52.

lapostetöre páraszellózök beépítése

550 OOO

53

Utcafronti meglévö balesetveszélyes drótkentes cseréje

975 OOO

J

58

Ovoda1 Jatszóes.zkózok mmösitetten b1ztonságossa tetele
Tunderkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény iL1szt

59

60.

_

2018. évi eredeti

61.

F-

u. 32- 34.}

Jatszóudvar mmósitetten b1ztonságossa tétele

6 500 OOO

Foldszmt1 gyermek vizesblokkhoz tartozo udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J tér 25.)
Tundérkert Keleti Ovoda Orgonasíp Tagintézmény {Czuczor G u.2 )

.......__ Tundérkert Keleti Óvoda Koszon:. úti Telephely \r<oszoru u. 10.)
64
65

-

Epuleten beluli (szekunder oldali)

fűtés-

és melegviz vezeték rendszer

korszerűsítése

15 OOO OOO

lapostetó beáüs m1att1 vi.zsztgetelése

66

Balesetveszélyes, omladozó tároló és kentésrészek bontása, ÚJ kerítés készítése

14 208 849

14 208 849

2 817 OOO

2 816 708

952 014

952014

Tündérkert Keleti Ovoda Százszorszép Tagintézmény (Kallót u. 109/A.)

67

Udvan tavhö vezetekszakasz cseréje csótorés miatt

-68.

2 958 OOO

Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje
Harom fámú mérők athelvezése az utcafronti kerítésbe,1dös2akos áramkimaradás
miatt

-

59
7 0. rTündérkert Keleti Óvoda összesen
71.

72.
-

73.

-

Büzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Kórte u 41 )
74

21500 OOO
2 OOO OOO

A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje

3 OOO OOO

Az aula PVC padló burkolatának cseréje

2 200 OOO

lépcsőházának,
lépcsőház

649 986

45

4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (l-11. ütem)

Az épület aulájának, foglalkoztatómak,

-

650 OOO

fo!yosómak festése 1-ll. Utem

47 015 453

41353 459

2 OOO OOO

2 OOO OOO

7 344 216

7 344 216
2 127 703

75

Az aula PVC padló burkolatának cseréje a
takarórácsának cseréje

76

Az ovoda1 terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújításafestése

2 OOO OOO

2 127 703

Játszóudvar eséscsillapitó gum1teglámak cseréje ll.-11!. ütem

2 OOO OOO

6 098 925

6 098 925

11200 OOO

17 570 844

17 570 844

116 200 OOO

164 331225

150 531 731

756 OOO

755 421

· Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tériTagintézmény{Benczür tér 20 l

77. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3_)

falburkolatának, és a radiátorok

78 · Búzaszem Nyugati Óvoda összesen
79

·

Óvodák Mindösszesen

80
1---

Bem József Általános Iskola (Epreskert u.10)

81

Konyha:

lapostető

Kazánház feletti

szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt

lapostető

szigetelési munkái

928192

Bl. ~:~.~ózsef Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő

Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola (Dugonícs u.10.i

Étkező: beJarat1 ajtó cseréje
Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a
rendszer iavitása

84

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)

Konyha.főzőtérben

85.

Közintézményeket

83

Működtető

450 OOO

3 800 OOO

folyamatos dugulas m1att1 szennyvízvezeték részleges cseréje

2 OOO OOO

KOzpont óssze!>en

86. Váci Mthály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház

Főbejárati

87

Teljes

felújítás

16 OOO OOO

88. Váci Mihály Kultur<ilis Kózpont Alvégesi Müvelódési Ház

Fűtéskorszerűsítés

18 OOO OOO

>->-89.
9

tető

térburkolat felújítása

1500 OOO

Homlokzati nyílászárok cseréje

o. Váci Mihály Kulturális Kózpont Kertvárosi Múvelődési Ház
Váci Mihály Kulturális Központ Józsavárosi Művelődési Ház

Vizesblokk részleges felújítás

92

Városi Galéria

Elektromos elosztó szekrény szabványosítása,lámpatestek
Fütéskarszerűsítés,

7 934192

1202 513

1490 989

1490 989

15 486 214

15 486 214

350 OOO

350 OOO

999 490

999 490

7 OOO OOO

Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréie, nagyterem és iroda

91

93

447 092

fűtési

belső

felújítása

15 500 OOO

korszerűsítése

terveztetés

1500 OOO

Homlokzati nyílászárók cseréje

13 OOO OOO

8 436 300

1500 OOO

1500 OOO

2 OOO OOO

2 346 936

2 346 936

830 OOO

829 310

32 939 929

29 939 239

fold visszapótlása, aljzatbeton készítés, ÚJ válaszfal építése, ÚJ lefolyócsatorna
készítése az E-1 oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)

1 987 997

1 987 997

lOO. Múzeumfalu

Gázszo!gáltatas visszaállítása

1441497

101.

Radiátorok cseréje

4 OOO OOO

102

Belső

2 200 OOO

1 - - Váci Mihály Kulturális Központ Butykai Művelödési Ház

94
95

Váci Mihály Kulturálís KOzpont Mandabokori Művelődési Ház

Fűtéskorszerűsítés,

96

Váci Mihály Kulturális Kozpont Felsősimai Művelődési Ház

lambéria csere

97

98

99

· Kólyökvár (Dózsa Gy. u.25)

terveztetés

Balesetveszélyes keritésfal és hátsó kis épúlet társasház
felújítása

felőli

1500 OOO
8 436 300

homlokzatának

· Váci Mihály Kulturális Központ ÖSS2.esen

76 OOO OOO

_ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vti!csey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u Műszaki szükségessf:gböl elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton aló\ kimosott

15.)

-

~

6. sz. Napsugár

Bölcsőde

(Dáha utca l.J

103

ajtók cseréje

-104

Homokozó k1aiakitása

105

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re,

-

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re

2 OOO OOO

Oltózőszekrények

1400 OOO

Radiátorok cseréje,

-106
~
108

-109

7 sz. HOvirág

Bölcsőde (Malom utca 5)

belső

800 OOO

ajtók cseréje, homokozó k1alakitása
öltózőszekrények

cseréje

cseréje

A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvizvezeték dugulás miatti
cseréi e
t/lllszak.

:;.z:ukségessegből

elrendelt pótmunka

2 oldal

5 537 200

5 537 200

2 776 728

2 776 728

650 OOO

648 432

660 OOO

656 335

Nyíregyház.a Megyei Jogú Város Onkormanyzata l.UJ.a.
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..

A.

e.

1

o.

E•

Kiadási előirányzat
Feladat

Intézmény megnevezése

1.

Konyhai bútorok cseréje {2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatókcseréJe), 1
db háromrekeszes villanysütő csere/e
Folyosók fal-és padlóburkolatának cseréje, festése, bei:!pitett szekrények komplett
felújítása

110

Nefelejcs Bölcsőde :.sarkantyu u 30-36 )

111. 8 sz

-

112

Műszaki szúkségessegből

-113

2018. évi eredeti

2018. évi mód.

Teljesítés

elóirányzat

előirányzat

2018.12.31

2 700 OOO

elrendelt pótMunka

Udvari vízvezeték csőtórés miatti cseré1e

114 9 sz

Belső

Micimackó Bölcsöde (Stadion utca 8/aj

burkolatok és kLiszóbök cseréje(\. - ll. útemi

115

115. 10 sz

Katica Bölcsőde (Töke u 1.)

117

118.

Gazdasági bejáró, fóbejárat és 4 gondozási egyseg beiarati lépcscimek
csúszásmentesítése, babakocsi feljár6 készítése

2 500 OOO

Redőny

1200 OOO

Belső

felszerelése csoportszobák ablakaira, aitmra

ajtók mázolása, az épület

belső

festese

119.

Három átadó és kocsitároló helyiség pad!óiának burkolása

2 OOO OOO

120

J<irdák felújítása

6 OOO OOO

-

121.

~

Műszaki szükségességből

elrendelt pótmunka

8 csoport beépített szekrényemek cseréje

12.sz. Babaház bölcsöde (KrUdy Gyula u. 30.j

123.

lapostető

126 14.sz

Bóbita Bölcsőde (Tas u.1-3.)

12? · 16.sz Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)

2 öltözőben

Oltözőszekrények

Személyzeti

oltőzők

130.

Udvari térburkolat cseréje,
k1alakitása

Idősek

Otthona (Pacsirta u. 29-35. )

gépjármű

5 352 841

3 OOO OOO

3 OOO OOO

3 570 OOO

3 918 890

Gazdasági és föbeíárat melletti vasbeton falak statikai

132 Idősek Otthona {Rozsnyai u. 8.)

Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése,

133. Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)
Idősek

Klubja -

Nyírszőlős

Előtér

11 930 380

11 930 380

s 421630

5 421630

35 300 OOO

49 453 599

51996 745

7 OOO OOO

2 054 860

2 054 860

15 OOO OOO

19 306 061

19 306 061

2 OOO OOO

parkoló kialakítása, csapadekvíz elvezetésének

131.

megerősítése

pihenőkert

akadálymentesítése

burkolat cseréje

1 OOO OOO

998 435

6 OOO OOO

6 607 810

6 607 810

3 OOO OOO

1 841500

1 841500

500 OOO

486 278

Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje

(Kollégium u. 58.)

· Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen

13 6 · Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások

31 OOO OOO

31310231

31294944

280 OOO OOO

316 276 748

271012979

137

"D" épuletben irodák felújít<isa II. Utem

10 OOO OOO

138

"B" épúletben irodák átalakítási munkai

7 OOO OOO

139

"B'' épület fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása

2 500 OOO

'"A" épületben 1rodJ1<" felúJitasa ll. Litem

4 OOO OOO

-

-

I~
141. Polg<irmesteri Hivatal

Tetőszerkezeten lévő

142

Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák !. ütem

143.

Omladozó homlokzati vakolat javítása
A Polgármesteri Hlvatal "A" és "D" épúletében tévő helyiségek felújítása során
keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák

-

144
145

átjátszó antenna tartószerkezetének felújítása

Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felúiitása (irattár k1kóltóztetése után)

146. Polgármesteri Hivatal összesen
147 · Intézményi mindösszesen:

· Tartalékkeret

Üzemelésgát!ó

Üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítás

150. Intézményi konyhák(tobb helyszín)

Lapostető

151.

Épi.Jlet homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői
vélemény alapján-pályázati forras önerő

-

5 352 841

915 772

1 OOO OOO

és vizesblokkok padló·és fa!burkolattainak.szanitere1nek cseréje

Szennyvízhálózat felújítása, burkolás

149

1186 919

1 296 797

cseré;e

129. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ {Vécsey köz 2.)

148

1814 830

1 200 OOO

beázás miatti vízszigetelése

128. Nyíregyházi Gyermekjöii!,ti Alapellátási lntézmeny összesen

135

4 500 OOO

1 814 830

5 OOO OOO

Három átadó és kocsitároló helyiseg padlóiának burkolása, Járdák felújítása, 8 csoport
beépített szekrényemek cseréje

125.

134.

4 500 OOO

Udvan szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje

-124.
-

_

3 039 990

2 500 OOO

Gazdas.35i bejMó, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek
csúszásmentesítése, babakocsi fe!iáro keszitése.rE>dőny felszerelese ;:soportszobák
ablakaira, aJtÓ1ra

-

3 039 990

Bocskai utca 26. Ónkormányzat1 épu!et

karbantartás !Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)

152.

Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron,
főpárkány átfestése

l53 Hösök tere 3,

Tetőhéiazat

154 · Mustárház

Balesetveszélyes terasz komplett felújítása

cseréje, a szerkezet

megerősitésével

29 402 430

1500 OOO
6 OOO OOO

310 400

310 400

635 OOO
630 OOO
3 OOO OOO

7 500 OOO

34 OOO OOO

38 477 830

310 400

314 OOO OOO

354 754 578

271323379

63 378 487

3 495 582

100 OOO OOO

100 OOO OOO

5 OOO OOO

S OOO OOO

S OOO OOO

6 250 OOO

900 OOO

900 OOO

70 OOO OOO

70 OOO OOO

1 637 962

1451268

1451 268

2 650 OOO

70 379 514

6 245 907

155. 2017, évről áthuzódó felújítási feladatok

Gázkazánok cseréJe kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése,
engedélyeztetéssel

2 650 OOO

2 650 OOO

157 Eszterlánc Északi óvoda Kerekerdö Tagintézmény (Sóstói u. 31.)

Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerites- és támfalépítés, fóldpótlás)

2 800 OOO

2 800 OOO

153 Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bair.:sy Zs.u.12.)

Gyermekmosdoban összefolyók cseréje

500 OOO

500 OOO

500 OOO

159

Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése
fagyveszély miatt

671478

671478

671478

Kon-thában kiszakadt bejárati ait6 cseréje

220 CJOO

220 OOO

220 OOO

1 980 884

4 730 884

4 728 235

60 OOC OOO

60 OOO OOO

58 963 316

156

Felnőtt- és oermekorvosi Rendelő {Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)

· Tündérkert Keleti Óvoda{Kert köz 8)

lGO. Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20

161

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Közi!,piskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
(Nyíregyháza, Dugonics u.10.)

162

163.
lb4.
f--

165

Konyha

lapostető

beázás m1att1 vízszigetelés javítása

lrattár K1alaldtása

f------

1--

l

Polgarme~ten

Hivatal

Kozterulet fe1ugvelet atalakitasa

1-=-===-~-----··

6 350 OOO
-----·-"-·- ------------+------------------ : - - - · - - - -

Padlózat felúíitás "A' épUlet földszint

6 350 OOO

6 350 OOO

6 350 OOO

Padlózat felúJítas "O' épulet l.emelet

6 350 OOO

6 350 OOO

s 188 755

3 oidal
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A.

u
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o.

1
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E.

Kiadási előirányzat
Feladat

lntétmeny megnevezese

onkormánytati mgatlan ·CJlrd

:!.SS

J

e;

2018. évi eredeti

2018. évi mód.

Teljesítes

elöirélnyzat

előirányzat

2018.12.31

::. 74.1751

Kt>rités betet bc'lt2s.i, és kész:tése a garazsck felil'.l..iz .r.gatl,m
:o-i NefelejcsBOlcsőde 1Sarkar1t;1" ·J .11J 36
:r,nr ,br.a G1rniia-:.1urT, A.rany Jdnos Tehets-eggo-nd7o-zo7· K-o-·11'-eg~iu-m-.=T:_"_'"_'_"~;-"-"-r--·--

~~v

~ldaian

K~•r;ha: iegf.e:elő berende:.ésbe h6csere,'6 i::eéi:1tese. ~a~r,ai1a,a te'.:eie

:o3 :2 i

1 .744 'Si

2C·O JOJ

12.:.0 .Joo

L 749 :;:,,:

2 749 55C

~

2 749

6~9

>--+~-~-~-----~-~----~---~----+"-"'"'-'~""-;cc_'-'"----'--~~-'-~--=.c~--~--~--+~-:.--'-'C---+---".·'-"-"'"-+-~-'--'--''-~
Ener5et1ka~

f-----

Félutas Hilz, S65!.Jt'e:i•

'iui\á~

i~

:'. 1

Nl,:::

;.z

:·e

~;,;„det

kars:enlSites során e!rendeit po!mul'kdk l"TlLiS:dl<!

5:..;'<segesseg~JI)

2 538 JGO

norniokzat1 nyii.iszarók cserí-je a horik:kzat. !aoazat w> :ard::de,.,, ;it.1iagos

hész:ge~etese

-.+OOO DOC

::..e::

250 DOO

655 205 250

639 916191

260

Borbányai bezart hu!ladeklerako
172. Onkormányzat osszesen

3 3JO JOO

435 710 034

173
45 ·;23 120
36 JüO OOO
42 313 010
"
Zoidfe(ulet fenntar~as
,._._ Nyíregyhaza Varostizemeltetó es V~gyonkezeló rJonpr:Jfit Kft. ellátott feladatok 1--------------------------+--"'=ccc:.:.__+--"-=='-+----'-'-'--".--j
174.

175
176
177

178

Ko:~tdk.

'11dak fen:itartasa

lSS 5g5 240

159 595 239

30 53: 414

22 J31 785

4187 606 380

6 04Z 3Z8 253

s 379 090 539

21691 700

67 589 659

36 217 786

5 088 732 330

6 985 683 877

6 074 958 393

o.

E.

133 229 OQt:

· Vagyoni kiadások
· Városfejlesztesi luadasok
· Intézményi pályázatbol megvalásulo fell.IJÍtas

' MindOsszesen

..

A.

e
Kiadási

1.

Feladat

üzemelésgátló feladatok (dolog kiadas, oaigyosszegú karbantartas)

~

3_

Eszteclanc Esz.aki Ovoda Napsllgár T.t;gíntézmé:ny Stadinr.

J

3Z/ a

350 OOO

Udvan szennwizvezeték szakasz folyamatos dugulás m1att1 :::seréJe
Konyha mennyezetének beázás utdrn Javítása, festese

495 005

Eszterlanc Északi Ovoda Állomás utcas T-e~ephely ..\homas >.l 6 )

Faiból kiszakadt rad1átortartók cseréie

200 OOO

31ermekek Haza Deli Óvoda Hobl:ta T.agmtezmeny \'.e.::se'f Koz 4-6 )

Tisztasági festes· gyermekrnosd6k, óltn:ók és egyeb emeieti.
il!et"e fo!dsz1nt1 helyiségek (L-lL utem1

3 50ü OOO

Be!sö helyisegek vakolatiavítása gtetteiese festrise mázolása

2 OOO ODC

1Po2srétbcb~

17;

2/)

12

,____
i~hj:sy

Zs

t.:

:2

!

i1ely1ségek festése, mazolása, csoportszobák iambériáianak csereJe

Tagh~téz.m4ny

1Ka!\ci,,. 103 'A;

>----Tündérkert Keleti Övoda'.Kert ko;::.8

100 OOO

32 004

935 355

935 355

rendszer mcsatása, részleges feiúJ1tása, e11....gu:aseíháritds WOMA-val

406 400

406 400

csőtorés

500 OOO

Búzas:err, N1·ugat1 Ovoda Aranykórte Tagmtézmerr1 rK:::rte1..1 41 !

20

Búzaszem Nyug.at1 Ovoda Városma1ori Tagintél.meny ·, arnsmaJOr u. 1)
1

Buzas:em Nyug.at1 Ü\loda Benczúr teri hgintéz.mény Beri:::l..Ír tér 20 J

24

i;.inderkert Keleti Ovo da Kíkelet Tagintézmeov

·Fa~eK:is, ter 25 1

25

i---

miatt

Salakkal, épites1 torme\ékke! kevert talaj cseréje a Jdtszóud·1aron

283 4SS

Konyhat 5zemélyzet1 1112esblokkban csótcrés elhár1t.ása

450 OOO

Az épulet aul<i1ár.ak, foglalkoztatórnak. lépcsőhaziinaK. fo!vosomak festése 1-li ütem
Udvart szennyvíz•Jezeték dugulasa miatt akna t.ikantJsa, ÚJ aknafenék készítése és
vezetek kamerázása
Az ovoda: terasz fa mennyezetének, tart6 oszlcp.iinal< es a korlátnak fefu1itása-

2 1

Ny-1regyhd2a Cnkormanvzat1 epulet D.iha utca 9.

28

2 OOO OOO
250 OOO

festé!>e

220 OOO

Előlepcsö

,,

áthelvezése az utcafronti kerítésbe,idOszakos ár.:1mK1maradás

NyomOvíz ve:-_etek szakaszos cseréje

19

BOlcsőde {Hon·,ed u

merők

1

18

Hé-tszínvirag

keram1aburkolatanak Javítasa

Ud·,·ari szennyv1zvezetek szakasz :::sereje folyamatos dugul.as és ;;yokérbenóves miatt

650 OOO

CsőtOrés utan; Jav1tási munkák
Villamos b1ztonságtech.ruka; felU!v1zsgal.,itok

100 OOO

során feltárt hianyosságok Javitasa

635 OOO

535 OOO

Tűzgdtlo

127 OOO

127 OOO

gipszkarton

vdlaszfa~

keszftese két 1rocia kcz~. festés

220 OOO

220 OOO

101 600

:c1 soo

B.ile5etveszeiyes fak kivágása, tuskóz.isa

500 OOO

495 300

"E" épUlet: tetőszerkezet héjazat i:s bajc-gczas ;a1.itdsa

525 OOO

"

......:__ Nylregyh.iz1 Szocia!is. Gof\dozás1l<ozpont1t'.'aci:r•a:.. 2':1-35 .
30

~ ~

tr Jth,

!"i~

,tcd

~··.

ud ... ar; szennY'JIZ">Jezetek szakasz fo:yarnatos :iugu1as •r,,att . .:sereJe
~aoostet6

920 DOO

beazas miatt: .;1zsz•gete1ese

·-----··-··----··---·-··-··+===..c==C--'---'---=--~------------------lf-------·---

rolyosol< fal- es p.idloburkolatanak
Nefelejcs Sóks.éde (S.;ubJ1tyu

ll

220 OOO

300 OOO

GázKonvektorok és naszto rendszer feit.ilv:zsgaiat utdni felújitási munkdi

r:=- Babaliat Bólcsi:íode

500 OOO
495 OOO

m.att
Fűtésf

17

E:

2SO OOO
3 500 OOO

Gyermekmosdóban osszefolyók cseréJe

Hiirom fázisú

15

495005

200 OOO

Elektromos háfozat teljesítmény novelese

lS
r - - •undérkert Keleti Ovoda Százszorszep

2

2 800 OOO

f-ogla!koztat6bari feltáras utáni vablat hei'yreai11tasa, festés
Belső

Gyermekek Ha2a Deli Ovoda Butyka Telephef'v

14

1----

230

Eszterlánc Eszak1 Ovoda Gyöngysz.em raimteunéoy KrC.&; Gy. u. 27.J

Gyer~ekek Haza Oe!1 Ovoda Kdssa utcai Telf!phety ~~:a:.sa '-'

22

2018.12.31

950 OOO

11

21

Teljesítés

előirányzat

Jdvan v(zvezetek csőtorés m1att1 csere1e

Gyermekek Haza Déli Ovoda M ;u1ovát Ta,gir1t&m.eny :fo(ld:__"-'~'-----+lv_o_v_í:._be_k_ot_é_»_e_rv_e,_é_„_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f---

2018. évi mód.

előirányzat

Hui!ampa!a fe::ies iavitás
Homlokzati höszigeteles b::mtasa v1sszaepitese dar<izsfészek fe:tá,.-as
darázsmentes<tés miatt

l:J

13

2018. évi eredeti

Eszterlanc Eszak1 Ovoda Nyitnikék. Tagint-ezméoy ,j::i:.mm u. D,;

Gyermekek Haza Deli Ovoda Roz.sirétbokori Telephelt(

,_____

előirányzat

~sereje,

fest?.se beeEJ:tet! szei<renvek K:Jmplett

30 "36
Belső

3 JGJ

festes1. rr,azo!ás1 mur.kak

4 :-;idai

QQ')

.:. 300 'JOO

-----'--+----

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. ev1 te1u11tas1 re1aoacamdl\ lt:•Jt::,1Lc:u:
1 •
{j ~~

·1

.. !

A.

,:_ 1

e.

1

D.

1

E.

Kiadási elöirányzat
Feladat

Intézmény megnevezése

1.

Katica Bölcsöde (Tőke u.1.)

37

Belső

38. Zrínyi Ilona Gimnázium es Kollégium íSzécheny1

.J.

29-33.)

39.

r---- Borbányai bezárt hulladéklerakó
40

aitók mázo1<3sa, az épület

Fózőkonyha:

belső

festése

haszná!atr melegvíz kilukadása miatt!

2018. évi eredeti

2018. evi mód.

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

2018.lZ.31

3 OOO OOO
csőszakasz

cseréje

Kármentesítési utómonitoring
2017.evre

időszakban múszakiellenőri

tevékenység(Lútem)

K<3rmentesítés1 utomonttonng

időszakban műszak1ellenór1

tevekenység{11.útemJ

100 OOO

254 OOO

2018 évre

.n
42

43
44

99 999

1 OOO OOO

Örókösföld közterület hrsz 22200/173

A 22200/173 hrsz-ú ónkormány2at1 tulajdonú ingatlanon találhat6 trafoház festése

150 OOO

Nyíregyháza Önkormányzati épulet 1ÉFOESZ) Vécsey kóz 4. sz.

Tetóhé1azat Jav1tasa

887 OOO

887 OOO

Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány\

T-sytem rendszer fejlesztés

2 540 OOO

2 540 OOO

421513

2017.

évről áthuzódó üzemelésgátló feladatok

45

Eszterlánc €szaki Ovoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)

Csőtorés

421513

421513

46

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31)

Leszakadt gyermekmosdok visszahelyezése, a tObb1 mosdó átvizsgálása

420 OOO

420 OOO

Gyermek v1zesblokkokban v1zkeverö szelepek cseréie

400 OOO

400 OOO

328 620
210 OOO

47

48

· Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)

Gyermekek Háza Déh Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)

49 · Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (T1szavas\tar1u12.)

elhárítasiinak munkái

CsOtörés elhárítás munkái
Konyha: vízvezeték

csőtörésének

elhárítasi munkái

210 OOO

210 OOO

950 OOO

950 OOO

SO

Hóvirág Bölcsőde (Malom u.S.)

Gázkazán karbantartása

127 OOO

127 OOO

127 OOO

Sl

2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)

Gazkazan és bojler karbantartása

115 OOO

115 OOO

115 OOO

52

Orvosi Rendelő (Nyíregyhaza-Oros, Rozsnyai u. 8.1

Gázkazán karbantartása

25 OOO

25 OOO

25 OOO

53

Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)

Gázkazán karbantartasa

25 OOO

25 OOO

25 OOO

25 393 513

21893 558

8 941 796

54 , Összesen

..

A.

e.

D.

E.

Kiadási előirányzat
Beruhcizás

1.

2.

Orvosi rendelő Borbánya (Alma u 8.)

3·

összesen

Feladat

Klíma telepítése a

rendelőben

S oldal

2018. évi eredetí
elóírányzat

2018. évi mód.

Teljesítés

előirányzat

2018.12.31

297 815

297 815

297 815

297 815

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

11. mellék

Foríntbanl

A.
Előirányzat

e.

8.

2018.évl Eredeti

2018.évl Módosltott

előirányzat

előirányzat

1.

Nyiregyháza

Nyírszőlős

kerékpárút {EAOP pályázat)

255 420 483

1907 544

( ~~~?!'~~~~-~_a~~.:asa ±::_a_~~~~~:~ese *

2018.évi Teljesítés

1 907 544

2019.

1 792 478

1

K1!;:l_~~~!Y~_t_~ttat~~~:~~~--------

3 318 G12

e!harítiis1 ~s ~gyéb feladatok*

1

1 OOO OOO

32 858 451

-----4---

1---~~3 113 123

G.

H.

2020.és további

Kiadás összesen

l~

1

lS 500 OOO

1

16 508 OOO

1

1 608141

1. 4~7 335

J

évek

1 643 408

JS OOO OOO

._.~·::::.:_r.ekons~~ukci~etveztetés:_,__tele~-~~ések. *

1- 6~~okcl_~~~~padék ~~kiir

F.
KIADÁS

Terv évet megelőző
kiadás

megnevezése

E.

D.

J

2~18

oou uou

45 OOO OOO

30 üüU UUU

J

12 UOO UOO

~b OOO OOO

-

13 325__9E51_J__~~--l----·-------+-

15 500 OOO

1

23 508 OOO

.f_

14:18 500

1

SSG 369

'12 /'-;~) 94-1
--·

--~----

4/ '.)36 16..:

45 OOO OOO __j____~3S O~-~~~~-l--

~44 5 71 G~'.__-I

Nyíregyháza és tPrsége szennyviLelvezetés1 és t1szt1tás1 program momtonngja
(KEOP)

--------·

16 895 946 293
6 540 225
----------------+-__!~~~~~-1---__!~~--4

8. INyíregyházi Labdarúgo Stadion f€'Jles1tf>se

'!4 441 034

~---C:.':::..~E.~_i_ Tei ~1let1 Társulás tétrehozá~~- (ETT-Európai Teruleti Társulás támogatásl

-L.-·---1

___
2. 119 h_~1C

____ _J_

~~.:..t·~nnformatlka1 rendszer klalakitása, uzemeltet~~e *

s 520 771

62 2'!0 OOO
905 OOO

62

1

3 625 243

no OOO

28\lllOü

I

8100~"~~.J.-

J.iJ411072o3b

62 230 OOO

1-~~~?~_j__

__

-~~SR 'lS~-

96 hl"/ ()'.:!4

2 200 üllü

________

.lS OOO~--------+-,--·----

15 OOO Ollü ,

4 6ll8 24Ci
,_

1~i

20 OOO OOll

OOG UUO

D1g1táhs Magyarország Nyfregyha11 Alpragram-01gitáhs Nyiregyháza Smart City-

11. Ukos Város csomag
12. !Fejlesztési tábla

22 348 265

9 OOO OOO

9 .336 550

4167 877

17 609 571951

145 590 769

120 804 562

88 925 950

110 807 758

1 __1~_2_5-:_~1--·l "161~3.:17

~~1-.~.~_l:O

70 212 910

1546169 408

s. melléklet (3.,7.,14.,15.,23.,36„38.,65.,70.,71.,76.sorai)

13. Barnari:i_ezős~r:'i.letek rehabrlitációja (TOP_~~.!:.?_)
14. zc:~ct_v~:c::_kii)_l_akltása l:!:'J-"..6.·_":_2_:_15)

14 326 330 -

~-~~-encs Villa és Vendégház felUjítás~J!OP 6.1.4-15"'-.)_ _ _ _ __

__ 1~'1_5Q_!J.~_9_2c3_2~~~

251 2S4 r;;4~
----+---------+--~

534211~R

53 501 058

~~N_Y.íregt_h~zi Állatpark látogatócentrumának kialakftása {TOP 6.~~~-15)
~.:.~~zségu[t,i_Alap.:llátás Fejlesztése Ny~regyházán !l.ütem

1 !::715_201975

1

(TOP-6.6.1-16.} ___

38 343 504

25 371 611

!

~s4e~ntartható vároSI kozlekedés fe1lesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)

f----25.~_73 54~ __ 713 6'!_:9 294_+ 1870 994 845

4:.! Y// &42

229 700 OOO

18 039 005 659

----·-+----

~

1 628 136 669
---··-

"'--~---

518 884 203

1456 504187

48 128 673 4----_'1.~0_ü_318

303 983 S34

353 253 941 _J_~~+-~~44 9~-~

1

2 358 OOO
101108 501
·--------+-------

].~azdaságösztonzó kozlekedésfeJlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.:_~5)

15811500

lO 440 876

--------~-·--·- ______ _

381 288 41)

~~l_l_~~~-1~_(}_1_2~~

L- 39 085 608_J___ ..!:_~4_1__6.1.1_14 7....._

465 072 380

643 856 670

855 498 662

571 551 073

320 062 308

36 310 860

2 716 280 285

346 101 527

201 510 323

2 696 178 817

453 024 /DO
2 139 470 299

--·-- ---------

...... _________
1356 685 761.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobí!itás osztönzését szolgáló
ko1.lekedésfe1lesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területem (TOP-6.1.5-1520 INYl ·20~002) ..

E'rdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása

Zl.

~~~4)_

Sóstófurdőn

+------ --+

2 934 OOO OOO

-- ·-·-------

(TOP-6.l.4-16-NYl-2017-

- - · · - - · - - - ----- · - - - - - - · - - - - - - - ·

14 439 040

283 668_39_5_

_ __2~~1-~L-1-

-~()_4.~4_?~-- ---- _3 551124_1___ _

,_

298 414 89L

-- .. -------'-·-·----------

Krnány1 Fngyes u. felú1ítása,Korányi Frigyes u.- Csaló koz csomópontban

Xl. lkorfor~al~>!,~~1épités~!:. S_~arva:_:~~jítása (1~~~--~··16-NYl-2017-000~~J
23. ll~_ládbarát.~~~ba ál'.á_st segftö 1ntézrne~y~k fejlesztése (TOP-6.Ll-lS!

21854 90~ --~~6 419 __
_

32 771 9cl!J._.t_6~~~-

26 907 079

_t_r_;:l__863

~ 985 592

668 849 331

Családbarát munkába állást segftó intézmények korszerüsitése Nyíregyháza MJV

~~11~~0.!_rnányLatá_~~ál (TOP-6.2.1-16-NY1_~_2017-00003) 11.Utem___

---~~43-:g?_~--63 .595 678

25. !Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002)

26

Önkormár~y~at! épUletek energet1ka1 korszerűsí.~_:_Q._OP-6.5.1-lS)

-~~_::oo oo~

~01 ~9-

7 953 903

- - · - - - . ·---~!._13 3611__j__~60 682 2()8_ __

r----~~ 0~~2~

----~~-~~-~.:s_i:_

11 251 398

7 010 308

___ --~-4----~-~~-~-~-~~~~~J-

879 --f------ -····-. __

-··--~~~-~~~~

_.

lT/ 41? OM

3 052 433

/U1 671 4 llJ

9SJ 838 021
73 658 41Y

l ___..]~!...~3.:~~-J.__1 ooo 68103~_ _j____l_~24 ü_l!O__

1042118 401

Önkormányzati épuletek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
27. Önkormányzatánál (TOP-6.S.1.-16-NYl-2017-00003) lt.Litem

-

-·

-1"'.4

1

12 247 934

1

7 804 9,4

46 62' 031

----~ 29s 7~L-~~ 31o[J_2_s_

1

36 29s 142

1

_16 927 so4

245 742 86.1

~~-

808 900

~836

241

?~9 o-~----L--2-~~~~:~--

0 n kor rn á n yza ti épu1etek energetlka1 korsze1űsítése Nyíregyháza MJV

28. ö~~rmányzatán~~!.:~ 5.1··16~N_!~-2017-00002) 111.úteii: _ _ _ _ _ _ __

1. oldal

·--~

!"'--,
\·.)

261 565 878

52b

.S.~4

943

,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

A.

B.

Elöirányzat megnevezése

Terv évet megelőző

kiadás

1.

e.

o.

E.

11. mellék

F.

1

G.

H.

2020.és további

Kiadás összesen

KIADÁS
2018.évi Eredeti

2018.évl Módosított

előirányzat

előirányzat

2018.évi Teljesítés

2019.

évek

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV

29. Önkormányzatánál (TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00004) IV.ütem

3 111 500

169 016 087

38 770 613

25 971104

598 144 605

5 435 568

9 851 595

17 595 023

10 897 646

11 837 246

4 399 504

32 569 964

94 983 OB7

125 396 909

125 396 909

49 183 536

136 349 264

124 647 716

405 163 598

32. (TOP-6.3.3-15)

543 478 439

87 683 046

87 356 419

49 542 156

38 800 263

631 820 858

33. Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP·6.6.2-15)

211 272 588

13 270 698

13 458 765

1 543 966

2 649 508

294 475 506

32 705 124

32 495 461

563 308 701

598 453 670

11 684 OOO

140 243 300

128 943 662

19 944 352

878 156 145

3 101 973

234 798 027

237 942 497

236 533 617

437 350

8 890 OOO

337 244 424

103 470 606

27 472 500

115 618 641

188 819 283

340 800 424

635 OOO

91 220 256

91 220 256

15 338 237

578 571 554

5 455 209

600 OOO OOO

30. Kozosen Po1yákbokorért

(TOP-6.9.1~15)

31. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)

*

627 227 209

·-

Nyiregyháza Borbánya és Malomkert csapadékv[z elvezetési hálózat fejlesztése

34. Szociális Alapszolgáltatások

-

bővltése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)

35. Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)

212 816 554

816 215 503

1 72 6 oo_o ooo

Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-

36. 16.)

240 072 940

Társadalmi együttműködés erősltését szolgáló helyi szintű komplex programok

37. (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*
Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának

38. fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)'
39. UR8ACT 111.-TechTown projekt 2016.

9 263 663

6 648 151

6 545 717

3 250 203

40. ERASMU5+Back to (Net)Work

2 029 074

3 531 961

2 132 571

632 570

41. ERASMUS+Silver Learners

2 144 229

1 671 221

2 113 399

2 113 399

42. CITYWALK projekt

4 276 075

23 823 623

18 958 013

13 239 290

40 034 254

753 317

719 282

7 861119

43. Techrevolution

12 513 866
2 732 356

5 394 OOO
4 257 628
57 549 619
7 589 119

16 169 520

47 db új autóbusz beszerzése és tbltöállomás létesltése lKOP 3.2.0-15-2016-

3 474 075 530

1 657 163 157

1 519 355 799

1 358 082 876

3 502 380 350

4 937 400

16 205 600

35 084 537

31887 008

21 507 454

21418138

79 750 OOO

4 267 200

58 177 420

44 607 608

42 269 790

22 887 163

777 798 684

847 222 837

47. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)

279 400

77 013 880

35 402 698

25 235 168

961590 612

12 394 820

999 500 OOO

48. MTMI Élménykbzpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)

170 800

207 494 056

247 966 867

197 350 439

64 050 080

8 173 940

269 745 259

49. Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)

27 954 647

657 628 702

691 795 984

28 058 316

786 953 837

50. 1ndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban {TOP-6.1.4-16.)

11159 750

55 047 250

52 616 925

6 460 127

422 591 340

404 367 224

911449 800

8 334 538 756

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához

45. kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)
Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja

46. által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló

51. Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)
52. Modern Városok- 4* Szálloda építése
53. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea

_

__;,,

0.)

Ct-1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében

44. 00013

,

39 228 688

1 011 624 367

64 255 895

36 500 157

48 821 355

1185 697 209

3 005 065 405

2 476 370 301

1144 478 462

1 916 243 138

65 303 696

1 605 215 009

1648 619179

1648 619179

842 966 800

844 578 441

1 036 OOO OOO
4 246 418 809
1 713 922 875
-----~.~-

2. oldal

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

A.

B.

e.

D.

E.

11. mellék

F.

G.

H.

2020.és további

Kiadás összesen

KIADÁS
Előirányzat

megnevezése

Terv évet megelózö
kiadás

1.
54. ~odern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak
>----55. Modern Városok-Atlétikai Sportkbzpont kialakftása

2018.évi Eredeti

2018.évi Módosltott

előirányzat

előirányzat

2019.

évek

120 780

240 979 195

55 044 987

54 094 617

259 543 418

3 308 982 092

3 622 740 907

9 525 OOO

944 660 231

2 878 450

2 277 300

1872 484 580

1 879 926 536

3 764 213 416

1666 400

495 300

1 026 458 600

1 944 323 901

3 OOO 495 300

1 280 375 162

1 279 231486

1136 024 930

147 015 494

51119 440

96 706 784

26 517 210

48 015 971

610 856 819

685 390 OOO

69 895 500

14 995 299

11 629 487

62 973 910

747190603

821 794 OOO

l 881 382 OOO

1 920 334 585

1 870 851 366

1 000 OOO OOO

24 866 600

18 516 600

1 088 593 775

7 040 307166

26 022 071 613

19 729 951253

12 321489 472

25 022 815 012

12 594 501 570

56 979 113 220

24 649 879 117

26 167 662 382

19 850 755 815

12 410 415 422

25 133 622 770

12 824 201570

75 018 118 879

56. Modern Városok-Kállay kúria felújítás 11.i.Jtem
57. Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése-Mesekert

2018.évi Teljesltés

22 191 600
29 217 499

377 808 400

377 808 400

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének

58. funkcionális

bővítése

(TOP-6.3.2-16-2017-00001)

46 382 740

59. Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza {TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001)

1 329 423 164

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza 11.ütem (TOP-6.4.1-16-NVl-2017

60. 00002)
Terület] Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza

808 OOO

61. területén
62. Területi Infrastrukturális fejlesztések
Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (79.63. 92„94.-116.,119-123.,126.-128.,130.-132„135„137. sorai)

64. Mindösszesen
•Tartalmazta a 2021 ev

előirányzatait

1 871 659 366
1107 110 375

..t-

s

is

3. oldal

12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása

Forintban!

A.
1.

B.

e.

Eredeti

Módosított

MEGNEVEZÉS

D.

E.

Teljesítés

%

előirányzat

2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

3.

Lengyel Nemzetiségi Ön kormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

4.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

5.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

6.

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

7.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

8.

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

9.

Összesen:

10 500 OOO

10 500 OOO

10 500 OOO

100,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

126
Forintban!

értékű

1.

1/1 Vagyoni

2.

1/2 Szellemi termékek

3.

! Immateriális javak

4.

11/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

A.

8.

e.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

JOgok

értékű

jogok

17 732 572

20 659 615

2 472 040

4 331668

20 204 612

24 991283

131113 922 511

133 022 329 662

2 970 860 127

5 364 376 288

8 865 917 818

11 291221975

142 950 700 456

149 677 927 925

s.

11/2 Gépek, berendezések, felszerelések,

6.

11/4 Beruházások, felújítások

7.

11 Tárgyi eszközök

8.

111/1 Tartós részesedések

4 777 916 117

4 791813 678

9.

111/lb - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 614 442 556

2 614 673 456

10.

111/le - ebből: egyéb tartós részesedések

2 163 473 561

2 177 140 222

11.

111 Befektetett pénzügyi eszközök

4 777 916117

4 791813 678

12.

IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 364 378 158

3 111417 331

13.

IV/lb - ebből: tárgyi eszközök

3 364 378 158

3 111417 331

14.

IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 364 378158

3111417 331

15.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

151 113 199 343

157 606 150 217

16.

1/1 Vásárolt készletek

25 514 654

31023481

17.

1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

10000

10000

18.

1 Készletek

25 524 654

31033 481

19.

11/2 Forgatási célú hitelviszonyt

20.

ll/2c - ebből: államkötvények

2 500 OOO OOO

21.

11 Értékpapirok

2 500 OOO OOO

22.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

23.

járművek

megtestesítő

értékpapírok

2 500 OOO OOO

25 524 654

2 531033 481

11/1 Forintpénztár

6 536 670

5127 530

24.

11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

6 536 670

5127 530

25.

111/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 886 258 211

10 124 616 536

26.

111/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

10 407 563 163

12 643 784 048

27.

111 Forintszámlák

21 293 821374

22 768 400 584

28.

IV/1 Kincstáron kivüli devizaszámlák

64 602 702

10 082 708

29.

IV Devizaszámlák

64 602 702

10 082 708

30.

C} PÉNZESZKÖZÖK

21 364 960 7 46

22 783 610 822

31.

1/1 Költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belülről

32.

1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről

33.

1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

működési

célú támogatások bevételeire
13 945 019

1. oldal

830 560

830 560

293 375 954

309 254485

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

"
. I q!
{
1 L i

e.

A.

B.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

34.

l/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

35.

l/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

36.

l/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

Tárgyi

időszak

63 283 612

70 216 005

130 294 390

169 318 225

99 797 952

69 720 255

37.

1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

422 213 757

383 149 635

38.

1/ 4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

159 846 357

182 499 462

39.

l/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

104 661658

92 864 967

40.

1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

46 682 913

50 020 098

41.

l/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

90 069 069

54 729 902

42.

l/4f- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más
bevételekre

55 608

55 608

43.

l/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb

20 898 152

2 979 598

44.

1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

4 748 400

4 578 OOO

45.

l/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

4 663 400

4 493 OOO

46.

l/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

85 OOO

85 OOO

47.

1/6 Költségvetési évben esedékes követelések

3100

3100

48.

1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

153 980 801

96 675 334

49.

l/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

9 479 667

57 585 213

50.

1Költségvetési évben esedékes követelések

875152 572

808436133

51.

11/3 Költségvetési évet

99 038 629

101 656 274

52.

ll/3d - ebből: költségvetési évet

követően

esedékes követelések vagyoni típusú adókra

19 829 737

41928 823

53.

ll/3e - ebből: költségvetési évet

követően

esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

70186 789

56 801 794

54.

ll/3f - ebből: költségvetési évet

követően

esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 022 103

2 925 657

55.

11/4 Költségvetési évet

146159 043

31368 072

56.

ll/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

69 298 210

25 751936

562 125

382 157

9 148 868

4 667 654

67149 840

566 325

50163 950

19 361283

50163 950

19 361 283

225 OOO OOO

280 OOO OOO

225 OOO OOO

280 OOO OOO

1 752 855 126

1697 682 941

57.

követően

működési

működési

nyereségjellegű

bevételekre

célú átvett pénzeszközre

visszatérítendő

esedékes követelések közhatalmi bevételre

követően

esedékes követelések

működési

bevételre

58.

ll/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
11/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi
adóra

59.

11/4i - ebből: költségvetési évet

60.

11/5 Költségvetési évet

61.

ll/5b - ebből: költségvetési évet

62.

11/6 Költségvetési évet

63.

ll/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

64.

11/7 Költségvetési évet

követően

követően

követően

követően

esedékes követelések egyéb

működési

bevételekre

esedékes követelések felhalmozási bevételre
követően

esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

esedékes követelések

működési

célú átvett pénzeszközre
visszatérítendő

esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

B.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

ll/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

66.

11 Költségvetési évet

67.

111/1 Adott

68.

111/lb - ebből: beruházásokra, felújításokra adott

69.

111/ld - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott

70.

111/le - ebből: foglalkoztatottaknak adott

71.

111/lf - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

72.

111/4

73.

111/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

74.

111/7 Folyósított,

75.

111 Követelés jellegű sajátos elszámolások

76.

DJ KÖVETELÉSEK

77.

1/2 Más

78.

1/3 Adott

79.

1/4 Más

80.

1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

81.

11/1 Kapott

82.

11/2 Más

83.

11

84.

111/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

85.

111/2 Utalványok, bérletek és más hasonló,
eszközök elszámolásai

86.

111 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

87.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

88.

1

89.

2 Költségek, ráfordítások aktív

90.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

91.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

19 732 941

2 273 216 748

2130 068 570

306 330 148

1 225 479 325

273 402 024

1180 476 659

30 604 574

37 836 467

2 256 364

1352 084

67186

s 814115

6 763 OOO

3 500 OOO

187 791195

202 913 741

59175

252 306

500 943 518

1432145 372

3 649 312 838

4 370 650 075

931874085

551 087 606

kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

8 115 425

32 913 171

felszámított nem levonható általános forgalmi adó

8 096 313

32 894 059

931893197

551106 718

követően

esedékes követelések

megelőlegezett

előzetesen

előleghez

fizetendő

Fizetendő

előlegek

előlegek

előlegek

társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

felszámított levonható általános forgalmi adó

előleghez

időszak

74 838 462

elszámolása

előzetesen

Tárgyi

visszatérítendő

előlegek

Forgótőke

e.

A.

65.

13. melléklet

kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

918 OOO

általános forgalmi adó

835 387 199

-

általános forgalmi adó elszámolása

Eredményszemléletű

készpénz-helyettesítő

fizetési eszköznek nem

bevételek aktív időbeli elhatárolása
időbeli

elhatárolása

3. oldal

836 305 199

477 325 336

-

471325 336

500 524

474 391

329 OOO

243 OOO

829 524

717 391

96417 522

74498 773

2 859 042

136 304 381

15 158 747

14 415 438

18 017 789

150 719 819

176 267 432 892

187 516 663 187

minősülő

.„,.

"->

e

/... J

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

Forintban!

e.

A.

B.

FORRÁSOK

Előző időszak

Tárgyi

időszak

159 608 845 744

159 729 832 744

881302 714

144 808 268

3 847 650 679

3 771 796 221

26 646 668 051

27 860 525 954

1213 857 903

2 588 523 534

136 477 273 183

133 197 387 7 45

2 387 336

1 206 181

156 166 025

152 166 532

1.

! Nemzeti vagyon induláskori értéke

2.

11 Nemzeti vagyon változásai

3.

111 Egyéb eszközök mduláskori értéke és változásai

4.

IV Felhalmozott eredmény

5.

VI Mérleg szerinti eredmény

6.

G/ SAJÁT TŐKE

7.

1/1 Költségvetési évben esedékes kotelezettségek személyi juttatásokra

8.

1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

9.

1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb

10.

1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

11.

1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

12.

1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

13.

11/1 Költségvetési évet kóvetően esedékes kótelezettségek személyi Juttatásokra

14.

11/3 Kbltségvetési évet kcivetöen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

15.

11/5 Költségvetési évet kOvetően esedékes kötelezettségek egyéb müködésí célú kiadásokra

16.

11/6 Költségvetésí évet

követően

esedékes kbtelezettségek beruházásokra

68 050 612

7 118 782

17.

11/7 Költségvetési évet

követően

esedékes kötelezettségek felúJításokra

33 830 999

53 950 520

18.

11/9 Kbltségvetési évet

kovetően

esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1649 879 661

1731176222

19.

ll/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kótelezettségek hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök tOrlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

1486 592 699

1571906110

20.

ll/9e - ebből: koltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

163 286 962

159 270 112

21.

11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2176191098

3 864 550 990

22.

111/1 Kapott

593 545 028

582 034 591

23.

111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

20 423 070

14 418 358

24.

111/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszkbzökkel kapcsolatos egyes kótelezettség Jellegű
sajátos elszámolások

76 116 056

76 116 056

25.

111/8 Letétre,

132 172 772

245 054 212

26.

111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

822 256 926

917 623 217

27.

H) KÖTELEZETTSÉGEK

3 701096 513

5096 908779

28.

1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 315 450 021

1160 076 388

29.

2 Költségek, ráforditasok passzív

601455 470

653 330 780

30.

3 Halasztott

34 172 157 705

4 7 408 959 495

31.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

36 089 063 196

49 222 366 663

32.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

176 267 432 892

187 516 663 187

működési

célú kiadásokra

előlegek

megőrzésre,

fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

időbeli

eredményszemléletű

elhatárolása

bevételek

4. oldal

8 881904
480 511928

114186 729

63 583 200

38 293 226

702 648489

314 734572

22 659

1182 773

424407167

486 369 560
1584 753 133

.., -·
l
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása
13. melléklet

Forintban!
B.

A.

e.

Állomány a tárgyév elején
ESZKÖZÖK

1.

Bruttó

Nettó

D.

1

E.

Állomány a tárgyidőszak végén
Bruttó

Nettó

2.

1/1 Vagyoni értékű jogok

331 685 662

17 732 572

90 950 715

3.

1/2 Szeilemi termekek

318 393 501

2 472 040

199 252 983

4 331 568

4.

l Immateriális javak

650 079 163

20 204 612

290 203 698

24 991283

5.

11/l Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

158 708 874 147

131113 922 511

163 270 901 775

133 022 329 662

118 095 951 756

97 311803 173

118 906 196 055

95 940 509 219

6.

1.1 Forga\omkeptelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok

7

1 2 Nernzetgazdasagi szempontbol kiemelt 1elentőségü ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű JOgok

8.

1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

9

1 4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

2.1 Forga!omkeptelen gepek, berendezesek,felszerelések,jármüvek

12.

2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

13.

2-3 Korlátozottan forgalomképes gépek,

14.

2 4 Üzleti gépek,

Jelentőségű

gépek,

berendezesek,felszerelések,járművek

11/4 Beruházások, felújítások

16.

4.1 Forgalomképtelen beruhiizások, felújítások
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

18.

4 3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

19.

4.4 Uzleti beruházások, felújítasok

20.

11 Tárgyi eszközök

21.

111/1 Tartós részesedések

22.

lll/lb -

ebből:

Jelentőségű

17 914 374 001

25 227 170 397

21 286 874 898

15 887 745 337

19 137 535 323

15 794 945 545

8 419 984 775

2 970 860 127

9 852 291 735

5 364 376 288

s 612 813 026

1884 813 824

7 940 986 204

4 722 347 382

2 807 171 749

1 086 046 303

1911 305 531

642 028 906

8 865 917 818

8 865 917 818

11291 221 975

11291 221 975

8 865 917 818

8 865 917 818

11291 221 975

11291 221975

175 994 776 740

142 950 700 456

184 414 415 485

149 677 927 925

4177 916117

4 777 916117

4 791813 678

4 791813 678

4177 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791 813 678

4 777 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791813 678

beruházasok, felújítiisok

tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1.1 Forgalomképtelen tart.ás részesedések

24.

L2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

25.

1 3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

26.

1 4 Üzleti tartos részesedesek

27.

lll/le - ebből: egyéb tartós részesedések

28.

1.1 Forgalomképtelen tartós reszesedések
Jelentó,;egű

29.

1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

30.

1.3 Korlátozottan forgalomképes tartos részesedések

31.

21610113 693
19 002 808 698

berendezések,felszerelések,járművek

berendezések,fe\szerelések,jilrművek

17

23.

jogok

11/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

15.

értékű

20 659 615

tartós részesedések

1 4 Üzleti tartos részesedések

32.

111 Befektetett pénzügyi eszközök

4 777 916117

4 777 916117

4 791813 678

4 791813 678

33.

!V/l Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 863 452 680

3 364 378 158

3 681274 922

3111417 331

34.

!V /lb -

3 863 452 680

3 364 378 158

3 681274922

3111417 331

3 681274 922

3 111417 331

35.

ebből:

tárgyi eszközok

2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközok

36.

2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközbk

37.

2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök

2 586 768 183

2 092 338 422

38.

2.4 Úzleti tárgyi eszkózbk

1 276 684 497

1272 039 736

39.

IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

40.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETElT ESZKÖZÖK

S.oldal

3 863 452 680

3 364 378 158

3 681274922

3111417 331

185 286 224 700

151113 199 343

193177 707 783

157 606150 217

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

14 . melléklet

Forintban!

Tevékenység nettó

Megnevt

eredményszemléletCi
bevétele

Zl'S

o.

e.

B.

A.

Anyagjellegű

Egyéb eredményszemléletíi bevételek

F.

E.

Személyi jellegű
ráforditások

ráfordítások

G.

Értékcsökkenési
leirás

H.

K.

Tevékenységek

Egyéb ráfordítások

eredménye

L.

Pénzilgyi
míiveletek
eredmény-

műveletek

műveletek

szemléletű

ráfordításai

eredménye

Pénzügyi

Rendkívüli
eredmény-

Pénzügyi

Szokásos eredmény

szemléletű

30 311316

552 583 619

174 015 478

401109 545

~ lhzterlánc Északi Ovoda _

1

22 141 589

1

900 4S5 098

1

~IGyermekekHázaDél101..~da

1

17990851

1

807717023

11316546341

169 844 183

1

8 645 268

12 185 055

11 060 411

120

0.

P.

Rendkívuli
ráfordítások

Rendkívüli
eredmény

Mérleg szerinti
eredmény

bevételek

bevételei
._:_ JEgészségügyi Alapellciitá;1 Igazgatóság

N.

M.

13 060 291

120

U060291

729 628 6~8

1

3 968 927

1

76 sg2 833

1-

7 437 894

1

99

1

1

49

1

7 43/ 19'1

1

1

1

1

7 43/ 79S

1

670524388

1

522576'1

1

233lll236

1-

4938149

1

82

1

1

82

1·

4938067

1

1

1

1

49:HI06/

1

'-, 1Tundé1kert Keleti óvoda

22 950 589

817 172 249

158 740 837

641942 420

8 484 214

30 151841

803 526

116

116

803 642

803 642

6 IBuzaszem Nyugati Óvod.

13 649 782

588 412 609

103 370 958

481 793 537

4 907 361

16 586 296

4 595 761

75

75

4 595 686

4 595 686

76 732 811

3 113 816 979

563 610 612

2 523 888 983

22 586 267

96 632 206

16168 278

372

372

16167 906

16167 906

Eszterlánc Északi Óvoda •>!-SZesen

.._!.:

lt<ózintézményeket M(Uc., •dtetö Kózpont

1

._!:. IMóricz Zs.Megyei és Viu osi KOnyvtár

376 498 126

1

17 957 913

745 369199

1

505 911392

872 646 519

1

114 293 441

183 293 972

1

248 322 901

2 599110

1

54 567 173

118 619 245

1

28 235 934

8 760 551

1

1321

14 397 784

1

(

1321

1

25045

1

456

1

1

69978068

1

248685748

1

114166031

1

170473244

1

8554803

1

20357168

1

5112570

1

25045

1

,22.fNyíregyháziCantemusK~uus

1

81470301

1

167523542

J

125838474

1

144226049

J

3074097

J

5397910

J-

29542687

J

1307

J

89595

J-

88288

J-

...E. IJósa András Múzeum

1

176 351 771

1

334 635 944

1

172 841841

1

331837 317

1

24458 730

1

6 681409

1-

24 831582

1

3 246

1

224 336

1-

221 090

1-

719 453 179
114 925 868
722 394 747
8 120 856
~-~N~y-lr~eg~y~h·~·,_1s_z_oc_1á_li~•G~o~·-•d_o_•~••_l•_•~··p~•~"-'-1~~~-'-':.:..::.::.:.~1-~-='--'-:..:..::.:..::.--1"---__::::.:..:.:.:..::.=.~1---__:_.=:.:.:..:c:...c:__-1-~-.::..:.::.:.::.:..:-l~

23 872 431

13 804 808

M
,___

20 470 866

913 881955

146187 520

772 458 645

5 587 206

25 329 596

15 210 146

20 555

421310 403

41860 358

355 296 777

5 633 806

11 765 686

6 774 331

13

13

8 761872

1

(

(

(

(

5137615

1

1

1

1

5137615

1

29630975

J

J

J

J-

29630975

1

25 052 672

1

1

1

1-

25 052 672

1

14 398 240

456

~IVáciMihályKulturálisKu_zµont

136 o~i:;. q1c;,

8 761872

14 398 240

13 804 795

13 804 795

15 210 144

15 210 144

6 774 352

6 774 352

NV1regyházi Család és G\o ermekjóléti
1~

IKözpont

lfi 1Gazdasági feladatokat f :1ató Központ

17 IPolsármesteri Hivatal
18 llntézmények összesen
19 lönkormányzat
20

1Mindösszesen

1

J

25 134 210

1

839 659

J

23 616142

J

J

208 987

J

469 422

21

J

2

20 747 468

2 052 139 353

313143 086

1621134 288

29 078 416

129 830 432

20 299 401

303

1006595 110

9 800 445 523

2 754 368 887

7 498 052 610

236 957 804

415 063 987

97 402 655

32208

21

J

J

2

J

469 424

1

1

1

1

469 424

303

20 299 098

20 299 098

313 931

281 723

97 684 378

97 684 378

.

1Z 695 711 310

9 369 074 449

3 585 056 058

519 965 096

4 545 852 400

16 043 034 650

2 629122 445

188 277 656

49 994 367

138 283 289

2 490 839 156

2 490 839156

13 702 306 420

19 169 519 972

6 339 424 945

8 018 017 706

4 782 810 204

16 458 098 637

2 726 525100

188 309 864

50 308 298

138 001 566

2 588 523 534

2 588 523 514

-~

C•·'
-···:lo

1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása

15. melléklet

Forintban 1

1

A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

K.

Megnevezés

Alaptevékenység
költségvetési
egyenlege

Alaptevékenység
finanszírozási
egyenlege

Alaptevékenység
maradványa

Vállalkozási
tevékenység
költségvetési
egyenlege

Vállalkozási
tevékenység
finanszirozási
egyenlege

Vállalkozási
tevékenység
maradványa

Összes maradvány

Jóváhagyandó
korrigált maradvány

Alaptevékenység
kötelezettségvállalással
terhelt maradványa

Alaptevékenység
szabad maradványa

45 847 607

182 213 030

136 365 423

136 365 423

136 365 423

66 550 651

69 814 772

Egészségügyi Alapellátási
2. Igazgatóság

-

3

Eszterlánc Északi óvoda

888 747 497

890 588 807

1841310

1841310

1 841 310

500 OOO

1 341 310

4

Gyermekek Ház« Déli Óvoda

804 842 255

806 539 372

1697117

1697117

1697117

500 OOO

1197117

s

Tündérkert Kelet óvoda

801 038 844

803 866 939

2 828 095

2 828 095

2 828 095

500 OOO

2 328 095

6

Búzaszem Nyuga' i Óvoda

-

585 924 386

587 661016

1 736 630

1 736 630

1 736 630

500 OOO

1235630

7. Eszterlánc Északi óvoda összesen

-

3 080 552 982

3 088 656134

8103152

8103152

8103152

2 OOO OOO

6103152

Közintézményeket Működtetö
8. Központ

-

747 985 443

750 252 720

2 267 277

2 267 277

2 267 277

9. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár -

373196 946

462 875 253

89 678 307

89 678 307

89 678 307

87 767 775

1910 532

10. Váci Mihály Kulturális Központ

-

236 026 944

248 055 859

12 028 915

12 028 915

12 028 915

7 915 518

4113 397

11. Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

200 809 532

239 395 805

38 586 273

38 586 273

38 586 273

12. Jósa András Múzeum

-

221308 450

408 242 092

186 933 642

186 933 642

186 933 642

160 270 535

Nyíregyházi Szociális Gondozási
13. Központ

-

731647 333

733 952 095

2 304 762

2 304 762

2 304 762

2 304 762

- _).

Nyíregyházi Gyermekjóléti
14. Alapellátási Intézmény

-

918 472 591

919 951669

1479 078

1479 078

1479 078

1479 078

,...

61317 006

413 867 085

475184 091

475184 091

475 184 091

475 051400

-

-

-

2 267 277

38 586 273
26 663107

(y.,J

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti
15. Központ
Gazdasági Feladatokat ellátó
lú. Központ

-

26 534 802

26 534 802

17. Polgármesteri Hivatal

-

1978 993 922

1999 050 813

20 056 891

18. Intézmény összesen

-

8 500 059 546

9473 047 357

972 987 811

19. Önkormányzat

13 183 511 371

9 052 047 990

22 235 559 361

20. Mindösszesen

4 683 451825

18 525 095 347

23 208 547 172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...

132 691

-

20 056 891

20 056 891

20 056 891

972 987 811

972 987 811

823 396 610

22 235 559 361

22 235 559 361

22 235 559 361

23 208 547172

23 208 547 172

23 058 955 971

149 591201

149 591201

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!
A.

B.

e.

D.

Megnevezés

Lejárat

Hitelt folyósító szerv

2017. XII. 31.

F.

E.
Hitelfelvétel

1.

tény

OTP Bank Nyrt.

262 378 753

2023. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567 792135

Folyószámlahitel

2018. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

5.

Felhalmozási hitel (2016.)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

311059 238

6.

Felhalmozási hitel (2017.)

2026. szept. 30.

MKB Bank Zrt.

345 362 573

131313 411

131313 411

1486 S92 699

1134 228 870

1134 228 870

Beruházási hitel (2013)

3.

Felhalmozási kölcsön (2015)

4.

7.

ÖSSZESEN

2021. szept. 30.

H.

1.

Hiteltörlesztés
2018. XII. 31.

terv
2.

G.

terv

tény

46000 OOO

46000000

1002 915 459

1002 915 459

216 378 753
567 792135

1002 915 459

1002 915 459

-

311059 238
476 675 984
1048 91S 459

1048915459

1571906110

~

c~-i

(14

17. mellé

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitel)

Forintban!

A.
Intézmény megnevezése

előirányzat

Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt

Eszterla •1c Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)
2.
3.

-

Módosított

Feladat

1.

-

e.

B.

D.
Saját

E.

erő

Hitel összeg

779 849

77 985

701 864

Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és ti3mfalépítés, foldpótlás és leszalkadt mosdók
visszahelyezése, a többi mosdó átvizs~álása)

3 162 969

316 297

2 846 672

Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, g,:izdaság1 bejáratnál vízelvezetés megoldása

3 435 645

343 564

3 092 081

421513

42 151

379 362

Eszterlá ·i< · Északi óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)

4.

Csőtörés

5. Eszterlá ne Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)

Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre

1795800

179 580

1 616 220

6. Tundérl ert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)

Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés

3 327 066

332 707

2 994 359

7. Tündéri e-rt Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)

Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával egyútt

1084 824

108 482

976 342

8. Búzasff"T1 Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.41.)

Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével

2 621 872

262 187

2 359 685

9. BúzasZE'"Tl Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér.20.)

Felfagyott, balesetveszélyes elölépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái

2 197 96G

219 797

1 978 169

10.

Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől 1 az ingatlan NY-í oldalán

1186 919

791 941

394 978

1098 426

109 843

988 583

1 597 425

159 742

1437 683

3 498 228

349 823

3 148 405

3 496 564

349 656

3 146 908

elhárításának munkái

-

f--

Nefelejcs

Bölcsőde

(Sarkantyú u.30-36.)

11.

Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje t. ütem

12. Hóvirág
13. Katica
14.

Bölcsőde

(Malom u. 5-7.)

bölcsőde (Tőke

Babahá~ Bölcsőde

Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés som), valamint tetőcsere 20m

Idősek

);

redőnyök felszerelése (13 db,

150x190 cm); vezetői irodában parketta felúiítása f16 m 1)

u. 1.)

Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (1.ütem)

.. ~

Az intézmény területén járda készítés;

(Krúdy Gyula u.30.)

1

a iátszóudvar rue.:almas Utéscsillanitó gumiburkolatának kiéoítése 100 m felületen
Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibövitése), nyílászárók
cseréje, salétromos falak felúiítása;
Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - {vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés,
elektromos szerelési munkák}

15.
~

2

Utthona (Pacsirta u. 29-35. )

16.

·-

~~~

19 186 632

4 779 482

14 407 150

1999 304

206454

1 792 850

17. Családok Atmenetl Otthona (Tokaji u. 3.)

Lépcsőházi lépcsők

18. 7. sz. ldcisek Klubja (Dália u. 1.)

Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), elötet6 szélesitése-felújítása

3 997 053

399 705

3 597 348

Közös helyiségek padlózatának felújítása

1999 252

1258406

740 846

Hibás nyílászárók és ajtók cseréje

2 494 229

249 423

2 244 806

10 492 420

1 049 242

9 443178

4 577 080

457 708

4119 372

és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása

2 033 384

682 650

1 350 734

tere 1.

4 553 948

455 395

4 098 553

58 969 316

s 896 932

53 072 384

11 538 755

1153 876

10 384 879

151546 439

20 233 028

131313411

19.

Nyirszőlősi Idősek

Klubja (Kollégium u. 58. )

20. Váci Mi· .aly Kulturális Központ Városmajori
21. Váci Mi' .aly Kulturális Központ Alvégesl
~

Művelődési

Művelődési

Ház

Ház

felújítása

Vápacsatornák bontása,fellilvízsgálata, szigetelése és a beázás megszlintetése;
A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falamak iavítása;

-~-

22. Váci Mi' ,;ly Kulturális Központ Jósavárosl Művelődési Ház
23. Móricz lsigmond Altalános Iskola (Virág u. 60.)

Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati höszígetelés1 munkák
Főzőkonyha fözőtere

Erkély felújítás

24.

Hősök

f--

Irattár kialakítása

25.
~

Polgármesteri Hivatal

26.

Padlózat felújítás "A" épúlet földszint

~

27.
28. Mindösszesen

(,>J

Padlózat felújítás "D" épület !.emelet

'j -,
!

r

:_) :::

18. melléklet

Tájékoztató a 2018. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!

A.

Kedvezmény jogcíme

1.

2.

e.

B.

D.

E.

Kedvezmény nélküli
bevétel összege

Kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként
2,5 millió Ft éves

3.

Iparűzési adó

vállalkozási szintű
adóalapot meg nem
haladó vállalkozások
60 %-os
adókedvezménye

18/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelet
2.§. (1)

97 456 707

58 474 024

44/2012. (Xl.30.)
önkormányzati rendelet

206 935 228

199 646 731

5136 995

709 319

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

26/1997. (IV.01.) KGY
rendelet

7.

- tanulóbérlet

54/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

1417 060

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

54/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

1 760 OOO

9.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

9.643/2004. (1.01.)
utasítás;
15.629/2010. XIII.
jegyzői utasítás
jegyzői

883 722

269 763

- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
10. fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy
kedvezményének megtérítése

Megállapodás alapján

111972 191

- "Ez a mi napunk" - Sérült Emberek Napja és a
11. Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az
Állatparki belépő jegyárkedvezmény térítése

Megállapodás alapján

10 OOO OOO

10.

Összesen

310 412 652

384 249 088

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

2018.12.31.

A.
Megnevezés

19. melléklet

e.

o.

E.

Részesedés bruttó

Elszámolt

Részesedés nettó

Részesedés

összege

értékvesztés

összege

mértéke

B.

l.

Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.

4096 OOO

4096 OOO

1,47%

2.

Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.

9 050 OOO

9 050 OOO

4,53%

3.

Nyírterv- Plusz Kft.

1200 OOO

75 778

1124 222

5,56%

4.

Egyéb részesedések összesen:

14346000

75 778

14 270 222

5.

Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.

6.

Nyírségvíz Zrt.

7.

THK Térségi Hulladékkezelő Kft.

8.

Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.

9.

Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.

10.

6 267 456

6 267 456

99,29%

955 800 OOO

955 800000

52,84%

4 561 OOO

100,00%

6000000

1439 OOO

11 OOO OOO

11000000

100,00%

504 200 OOO

504 200 OOO

100,00%

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

1132 845 OOO

1132 845 OOO

100,00%

2 616112 4S6

11.

Saját alapítású nem pénzügyi vállakozás összesen

12.

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.

13.

Nyirségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

14.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

15.

Nyírvidék

1439000

300 OOO

2 614 673456

300 OOO

3.39%

930 OOO

930000

31,00%

4 900000

4 900000

49,00%

Központ Nonprofit Kft. (régi TISZK)

2 370 OOO

2 370 OOO

79,00%

16.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

1350 OOO OOO

1350 OOO OOO

50,00%

17.

Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

705 170 OOO

705170 OOO

100,00%

18.

Város-Kép Nonprofit Kft.

37 200 OOO

37 200 OOO

100,00%

Képző

19.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

3 OOO OOO

3 000000

100,00%

20.

Nyirinfó Nonprofit Kft.

3 OOO OOO

3 000000

100,00%

21.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

3 OOO OOO

3 000000

100,00%

22.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

53 000000

53 000000

100,00%

23.

Nonprofit gazdasági társaság összesen

2162870000

24.

MINDÖSSZESEN:

4 793 328 456

1514 778

2162 870000
4 791813 678

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló szállítói állomány

A

e

B

1

D

E

F

Szállitói állomány

1.

Megnevezés

még nem esedékes

2.

1. Önkormányzat felé fennálló

72145499

72119 785

71879 426

71879 426

172 118

172 118

3.

-Nyírségvíz Zrt.

4.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

5.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

70793

45 079

6.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

21 705

21 705

-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

8.

II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló

9.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

10.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

11.

-Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

12.

-Nyírségvíz Zrt.

13.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

14.

-Nyírtávhő

Kft.

1457

1457

155 886163

155147 042

1054 568

1054 568

2 295 795

2 076 036

97 624 302

97 624 302

18 913 778

18 913 778

5 567 679

5 456 724

20 345 023

20 345 023

15.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

6165 305

6 165 305

16.

-Város-Kép Nonprofit Kft.

2 662 574

2 474 287

17.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

11111

11111

30 napon belüli
25 714

696129

20.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

498 229

329 779

168 450

21.

Ill. Küls6 szállitók felé fennálló

3 500650996

2073 552499

87 844 570

22.

-Nyírtávhő

371029107

371029107

25.

-Város-Kép Nonprofit Kft.

26.

91-180 napos

181-365 napos

éven túli

-

51670

188 287

696129

-Sóstó-Gyógyfürdők

61-90 napos

110 955

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

23.

31-60napos

219 759

-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

24.

1

687 451

18.

Kft.

H

25 714

19.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

G

Szállltói állományból (Forint)

összesen
(Forintban)

7.

20 . melléklet

51670

51670

1095 071

168871435

177 010 320

1611144

653 090

653 090
59 700 593

7 843 553

7 644 507

9 754

189 292

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

411487 372

403 483 625

7 386120

617 627

27.

-Nyirségvíz Zrt.

934 955 612

934 955 612

28.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

29.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

30.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

31.

-Nyírvidék

32.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

33.

-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Képző

Központ Nonprofit Kft.

34.

-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

35.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

36.

összesen:

37.

Önkormányzat

38.

Önkormányzati intézmények

39.

Mindösszesen:

(_}')
„.

112 592 362

Zrt.

990 665 957

__,

52 891 769

111155

111155

16 268136

15 637 946

630 190

6 648 968

5 810 692

774 776

3 083103

2 865 298

217 805

76 858130

66 543 609

9 481275

23 165 056

22 300 341

864 715

63 500

833 246

769 333

769 333

1535186 019

182 047 591

15 588 166

261825

168 871435

176 946 820

804 225

990 665 957

3 728 682658

2300 819 326

88 557 735

1095 071

168871435

177 010 320

1611144

990 717 627

516 222431

494 604 666

20 046 519

88128

609179

71939

802 OOO

1183199

169480 614

177 082 259

2413144

338 251872

326 520 202

11 731670

4 583156 961

3121944194

120 335 924

990 717 627

-J

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

1.

e

A

B

Megnevezés

Követelés állomány
összesen (Forint)

2.

1. Önkormányzat felé fennálló követelések

3.

-Nyirségvíz Zrt.

D

még nem esedékes

328050128

322 207 752

zs 183 719

25 183 719

4.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

248 429 644

248 395 223

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

34 356 240

34 356 240

6.

-Város-Kép Nonprofit Kft.

11543 857

7 383 337

7.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

182 363

182 363

8.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

5 873 750

5 873 750

9.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

913 120

833 120

10.

-Móricz

682 OOO

30 napon belüli

31·60 napos

13.

-Nyírségviz Zrt.

121 512 298

121 512 298

14.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

1024 494

1024 494

15.

-Nyírtávhő

Kft.

1915 541

1 727 254

188 287

16.

-Város-Kép Nonprofit Kft.

6 537 595

4 954 337

1 583 258

17.

-Sóstó-Gyógyfürdők

6 064189

3 036 989

3 027 200

18.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

19.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

20

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

21.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

885 435
9299010

20 798

833 120

51670
833 120

17 304

17 304

7 934 352

3 413 289

4 500 265

~--:..

20 798

Ill. Külsl! vevők/adósok felé fennálló követelések

2 348471073

1226 661540

375 066 332

135 433 259

23.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

5 139 680

2 617 697

446 200

348 182

24.

-Nyirségvíz Zrt.

1461129 388

809 733 928

282 502 273

102 762 033

Központ Nonprofit Kft.

51670

51670

22.

Képző

éven túli

80 OOO

136 519 085

Zrt.

181-365 napos

682 OOO

885 435

-Sóstó-Gyógyfürdők

1

4160 520

145 890 563

-NYIRVV Nonprofit Kft.

91-180 napos

20000

-Nyírtávhő

26.

61-90 napos

14 421

II. Önkorm.gazdaságl társaságai felé fennálló követelések

25.

H

állományból (Forint)

20 OOO

11.

Zrt.

(vevők/adósok)

G

s 822 376

12.

Kft.

F

Követelés

s.

Zs. Színház Nonprofit Kft.

E

21. melléklet

7 840 691

2 815 448

4 244 361

14 760

83 418 044

38 629 780

10 654 922

2 547 884

91025 324

74 973121

105 999 865

624 376

499 474

339 311632
603 751

80 677157

48 860 168

76 847 180

59 746 649

24 334

261 700

480 088

510 620

224 372

1067 274

29 783 192

1193 500

4000 OOO

27.

-Nyirvidék

8 995 668

3 802 168

28.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

12 847 122

8 086 756

3 999 490

29.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

40 707 420

8 169 525

3 693 562

29 242 565

25 078 648

1984 088

1452 753

209 423

12 700

144145

360 808

276 642 156

415 352

36 085 950

9166 485

4 285 480

12 308 337

21 101998

193 278 554

4 507 776

174 600

288 800

31 750

68453

30.

-Város-Kép Nonprofit Kft.

31.

-Nyírtávhő

Kft.

32.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

1304 701

33.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

5 071379

541005
849138

124 673

23 914

71284

1461 770

5 403 441

21129 984

1 304 701

34.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

416132 259

322 804 462

31 280 886

18 003 224

3 608 139

7 300 641

582 286

32 552 621

35.

Összesen:

2 822 411764

1685 388 377

390187 718

135 454 057

91025 324

74 993 121

105 999 865

339 363 302

2 822 974 222

2 095 059 532

146 908 037

39960006

25 500250

88 539 075

88 065 529

338 941 793

115 527 380

35 009038

64 755 769

255 744

227 201

271224

1438 616

13 569 788

5 760 913 366

3 815 456 947

601851524

175 669 807

116 752 775

163 803 420

195 504 010

691874 883

36.

Önkormányzat

37.

Önkormányzati intézmények

38.

Mindösszesen:

(J-_J

CD

Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. XII. U. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

A.

B.

e.

0.

Folyósító

Szerződés

Deviza-

(eredeti

hitelintézet

kelte

nem

devizanemben pl.

E.

F.

Keretösszeg
1.

Kötelezettségvállalás célja / megnevezése

G.
Hitelbiztosíték

Futamidő vége

Ft, EUR,CHF„.)
2.

22. melléklet

H.

J.

Aktuális
(2018.Xll.31.)Tőke

Kamatláb

egyenleg

(kamatbázis+marzs)

(Forint)

Éven belüli hitel

3.

4.
5.
6.

Éven belüli hitel összesen

7.

Éven túli hitel

8.

- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kit

UniCredit Bank

2007.11.18

HUF

100 OOO OOO

25 621 748

ingatlan
zálogjog,elidegenítési

és terhelési tilalom

9.

- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

OTP Bank Nyrt.

2017.12.19

HUF

900 OOO OOO

2028.12.31

10.

- Nyírségvíz Zrt

K&H Bank Zrt

2008.05.15

HUF

1800 OOO OOO

2020.05.20

ingatlan/50 m

11.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kit

OTP Bank Nyrt.

2018.07.09

HUF

1564 846 09S

2032.09.28

ingatlanok

900000000

3 havi BUBOR+ 1,05 %

48SmFt forgalmi értékű
265 427 217

0,79%

__!\
1 247 303 8Sl

3 havi BU BOR+ 2,3 %

c;-.J

2 438 352 816

12. Éven túli hitel összesen

\.[)

13. Kötvény
14.
15. Kötvény összesen
16. llzlng
2017.07.04.: 0,15 %pa +

Ober PénzUgyi

17.

-Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt

Lízing Zrt.

2017.07.04

HUF

12 460 OOO

2020.08.01

eszköz és inkasszó

7 272 396

18.

- Nylregyházi Állatpark Nonprofit Kit

Lombard Lízing

2014.03.26

HUF

6 080 OOO

2020.04.0S

1 683 950

19.

- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kit

MKB Eurolízing

2014.09.11

HUF

6 681 787

2020.08.11

2 311 338

Merkantil Bank Zrt.

2017.12.28

HUF

37 821 OOO

2020.12.28

25 775 824

20.

-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

21. Uzlng összesen

37 043 508

22. Mindösszesen:

2475 396 324

1. oldal

5,2 % kamatfelár

VAREKA 4,00 %

Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

A.

J.

K.

L.

M.

o.

N.

Aktuális ti!keegyenlegből a

Q.

R.

s.

T.

u.

2027.

2028.

2029.

2030.

alatt esedékes törlesztés (Forintban)

Köteleze1 tségvállalás célja/ megnevezése

1

2023.
2019.
2.

futamidő

P.

22. melléklet

2020.

2021.

2024.

2025.

2026.

2022.

Éven belüli hitel

3.

4.

5.
6. Éven belüli hitel összesen
7. Éven tüll hitel
8.

- Nyíregyházi Áll

it park

Nonprofit Kit

6 832 460

6 832 460

6 832 460

5 124 368

'
9.

- 5óstó-Gyógyfü ·dők Zrt

10. - Nyírségvíz Zrt

11.

-Észak-Alföldi K >rnyezetgazdálkodás1 Nonprofit Kit

12. Éven tüll hitel ö,.szesen

90 OOO OOO

90 000000

90 OOO OOO

90 OOO OOO

90 OOO OOO

90 000000

177 376 840

88 050 377

90 514 879

93 196 246

95 957 046

98 798 631

101726422

104 739 916

107 842 679

111 037 358

114 326 675

117 713 431

121 200 517

90 250 05(-:.""

364 724179

278 079 083

192 789506

193 922 999

191726422

194 739 916

197 842 679

201037 358

204 326 675

207 713 431

121200 517

90 250 051

2 985 150

4 287 246

1 296 227

387 723

192 789 506

193 922 999

191726422

194 739 916

197 842 679

201037 358

204 326675

207 713 431

121200 517

90 250 051

90000000

90000 OOO

90 OOO OOO

90 OOO OOO

·-

13. Kötvény
14.
15. Kötvény összesen
16. Llzlng
17.

-Sóstó-Gyógylú · dők Zrt

18. - Nyíregyházi All,1tpark Nonprofit Kit
19. - Nyíregyházi Al1.1tpark Nonprofit Kit
20.

-Észak-Alföldi K.ornyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

1 338 316

973 022

12 598 527

13177 297

21. Uzing összesen

18 218 220

18 825 288

22. Mindösszesen:

382 942 399

296904371

2. oldal

Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. Xll.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai

1.

2.

A.

B.

e.

Kezesség/garanciavállalás célja,
megnevezése

Folyósító
hitelintézet

Szerződés

kelte

D.

E.

Devizanem

Keretösszeg
(eredeti
devizanemben)

F.

G.

Futamidő

Tőkegyenleg

vége

(Forint)

H.

23. melléklet

1.

J.

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes
kezességvállalás összege (Forintban!)

2019

2020

2021

Kezességvállalás

3.
4.
5.
6.
7.

NEMLEGES

8.
9.

_:-,_

10.

-t:::"''
-

-

-

-

19. Garanciavállalás összesen

-

-

-

-

20. Garancia/kezességvállalás mindösszesen

-

-

-

-

11. Kezességvállalás összesen
12. Garanciavállalás
13.
14.
15.
16.
17.

18.

-.·

r.

l

/~

r;

-t .:_

Pénzeszközök változása 2018. évben

24. melléklet

Forintban!

1.
2.

A.

B.

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

3.

Forintpénztár

4.

Kincstáron kívüli forintszámlák

10 886 258 211

5.

Kincstárban vezetett forintszámlák

10 407 563 163

6.

Kincstáron kívüli devizaszámlák

6 536 670

64 602 702

7.

Nyitó pénzkészlet 2018.január l-jén

21 364 960 746

8.

Tárgyévi bevételek

69 836 875 641

9.

Pénzforgalom nélküli bevétel(-)

10.

Összes pénzforgalmi bevétel

20 943 798 786
48 893 076 855

47 474 426 779

11. Tárgyévi kiadás
12.

-

Pénzforgalom nélküli kiadás

13. Összes pénzforgalmi kiadás
tárgyidőszak

47 474 426 779

14.

Pénzkészlet

15.

Fari ntpénztá r

16.

Kincstáron kívüli forintszámlák

10 124 616 536

17.

Kincstárban vezetett forintszámlák

12 643 784 048

18.

Kincstáron kívüli devizaszámlák

19.

végén

Záró pénzkészlet 2018. december 31-én

5 127 530

10 082 708
22 783 610 822

25. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

Forintban!
A.

B.

1

e.

D.

Működési

1.

1.

Megnevezés
Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és
alapítványaik támogatása

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

3 210000

1.1. Sfökmai programok támogatása

1 OOO OOO

1.2. M(;kodési célú támogatás

1000000

760000

E.

F.

kiadás
Teljesítés

210000

%

27,6

H.
Felhalmozási kiadás
G.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

-

-

Teljesítés

1.

%

-

egyc1ttműkódését segítő

programok

1.3.1 Esrt•rlánc Alapítvány

210 OOO

1000000

1000000

2.1. Gy„gypedagógus szak elvégzésének támogatása

1000000

1000000

Kiadvány támogatása
Vá1 osi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok
3.1. me1;jelentetésének támogatása

1000000

4.

Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)

200000

s.

Fenntartói szakmai
igénybevétele

Pedagógusok támogatása

3.

6.

M.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

%

3 210000

760000

1 OOO OOO

550 OOO

210 OOO

27,6

1 OOO OOO

1000000
210000

2.

L.

1000000

Oki atási intézmények és kulturális intézmények

1.3.

K.
Osszesen

-

550 OOO

J.

-

1 OOO OOO

210 OOO

100,0

-

-

-

-

-

200000

-

200000

210 OOO

210 OOO

1000000

1000000

1 OOO OOO

1000000

210000

100,0

-

1 OOO OOO

200 OOO

1 OOO OOO

200000

-

200 OOO
~

ellenőrzéshez külső szakértő

_j.";-„

300 OOO

300000

(N
ÖSSZESEN

5 710 OOO

1 760000

410000

23,3

-

-

-

-

5 710000

1 760000

410000

23,3

26. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

A.

B.

e.
Működési

1.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

G.

F.

kiadás
Teljesítés

H.

1.

J.

Felhalmozási kiadás
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

K.

l.

M.

Teljesítés

%

Osszesen
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

2.

Di 1kpolg. Iroda programjai

800 OOO

800000

800 OOO

lllll,O

800 OOO

800 OOO

800 OOO

100,0

3.

Di.ikpolg. Iroda telefon, Internet

100000

100000

100 OOO

100,0

100 OOO

100 OOO

100 OOO

100,0

4.

lfj •1Sági Ház

5 080000

5 080000

5 080000

100,0

5 080 OOO

5 080 OOO

5 080 OOO

100,0

5.

Drogmegelőzés,

500000

301 781

285 919

94,7

500000

301 781

285 919

94,7

6 480 OOO

6 281 781

6 26S 919

99,7

6 480 OOO

6 281 781

6 265 919

99,7

6.

működtetése

prevenció

ÖSSZESEN

-

-

-

-

--~

.. ~~
·~~

27. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!
A.

B.

e.
Működési

Megnevezés

1.

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

2 200 OOO

D.

E.

F.

kiadás

G.
H.
Felhalmozási kiadás

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

1.

J.

K.

L.

M.

Teljesítés

%

Osszesen
Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesités

%

1 OOO OOO

1000 OOO

100,0

2 200 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

100,0

%

2.

P irasport, fogyatékosok sportja

3.

E, ·.yéb csapat- és egyéni sportágak

10 500 OOO

10 100 OOO

9 500 OOO

94,1

10 500 OOO

10 100 OOO

9 500 OOO

94,1

4.

N \'VDSE- Diáksport támogatás

26 500 OOO

26 500 OOO

26 500000

100,0

26 500 OOO

26 500 OOO

26 500 OOO

100,0

5.

s„abadidösport

5 500 OOO

3100 OOO

3 020000

97,4

5 500 OOO

3 100 OOO

3 020 OOO

97,4

6.

E1:yéb támogatások

4 500 OOO

4 500 OOO

4 500000

100,0

4 500 OOO

4 500 OOO

4 500 OOO

100,0

7.

K1emelkedő sportrendezvények

5 200 OOO

12 100 OOO

12 100 OOO

100,0

S 200 OOO

12 100 OOO

12 100 OOO

100,0

8.

511ort ösztöndíj rendszer

9 OOO OOO

9 OOO OOO

8 700 OOO

96,7

9 OOO OOO

9 OOO OOO

8 700 OOO

96,7

9.

Olimpiai felkészulés támogatása

7 OOO OOO

7 OOO OOO

6 783 472

96,9

7 OOO OOO

7 OOO OOO

6 783 472

96,9

ÖSSZESEN

70400000

73 300000

72103 472

98,4

70 400 OOO

73 300 OOO

72103 472

98,4

10.

-

-~
-~-::~

Ul

28. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

Forintban!
A.

B.

e.
Működési

1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított

D.

E.

kiadás

G.

H.

1.

J.

%

3 900 OOO

3 673 214

94,2

1 700 OOO

1617 491

95,1

Eredeti

Módosított

elölrányzat

előirányzat

Teljesftés

K.

L.

M.

Teljesítés

%

3 900 OOO

3 673 214

94,2

1 700 OOO

1617 491

95,l

96,3

Osszesen

Felhalmozási kiadás

Teljesítés

elöirányzat

F.

%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok,

2.
3.
4,

1endezvények, kiutazások

3 900 OOO

Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok

Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok,
rendezvények, kiutazások

3 900 OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

2 888 045

96,3

3 OOO OOO

3 OOO OOO

2 888 045

5.

Megbízási dljak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

1300 OOO

1 300 OOO

997 977

76,8

1300 OOO

1 300 OOO

997 977

76,8

6.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elöseg.)

1800 OOO

1610 OOO

1610 OOO

100,0

1 800 OOO

1610 OOO

1 610 OOO

100,0

300 OOO

300 OOO

287 505

95,8

300 OOO

300 OOO

287 505

95,8

200 OOO

200 OOO

56 095

28,0

200 OOO

200 OOO

56 095

28,0

250 OOO

250 OOO

204 748

81,9

250 OOO

250 OOO

204 748

81,9

10 750000

12 260000

11335 075

92,5

10 750000

lZ 260 OOO

11335 075

92,5

7.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

8.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.

9.

Pályázati Onerő "akt[v Európai Polgárság"

10.

ÖSSZESEN

elős.

·---~
-C~

Ch

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

29. kimutatás

Forintban!
A.

B.

e.
Működési

1.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

5 OOO OOO

2.

1\. yíregyháza Város Képeskönyve

5 OOO OOO

3.

P :!lyázati önerő

1 OOO OOO

-....__ 2:
4.

5.

-

6.

akértöi díjak

--l\hívészeti ösztöndíj

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J,

Felhalmozási kiadás

kiadás
Teljesítés

%

300 OOO

6,0

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

K.

L.

M.

Teljesítés

%

Osszesen
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

5 OOO OOO

5 OOO OOO

300000

6,0

1000000
-

500000

500 OOO

5 200000

5 200000

2 800 OOO

53,8

-

500 OOO

500 OOO

5 200 OOO

5 200 OOO

2 800 OOO

53,8

695 639

695 639

344 697

49,6

695 639

695 639

344 697

49,6

K.adványok támogatása

1 200 OOO

1100 OOO

150 OOO

13,6

1 200 OOO

1100000

150 OOO

13,6

8.

5. Sz·B. Megyei Szemle

300000

9.

V .> rös Postakocsi folyóirat

300000

300 OOO

300000

100,0

300 OOO

300000

300 OOO

100,0

10. T" lepülési Értéktár Bizottság

665 247

665 247

613 752

92,3

665 247

665 247

613 752

92,3

11. 5:-épkorúak Akadémiája

600000

600000

2 OOO OOO

2 000000

1 200 OOO

1 200 OOO

4 508449

33,5

7.

12.

Erwéb (koszorúk, szakmai fórumok)

-·

5, >stói kulturális programsorozat támogatás
Jc•sa A. Múzeum 150. éves jubileumi

13. é\'fordulója
14.

ÖSSZE S E N:

18660886

300 OOO

13 460886

4 508449

33,5

-

-

-

18 660 886

-

13 460886

.•.~~

30. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

A.

B.

e.

D.

Működési

1.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2.
3.
4.

5.
6.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által
bonyolított feladatok
rendelők bérleti díja
veszélyes hulladék szállítása
épületek karbantartása
ÖSSZESEN

Módosított
elöirányzat

E.

H.

G.

F.

kiadás

1.

J.

Felhalmozási kiadás

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti
előirányzat

2 200000

2 200 OOO

5 600000

5 600 OOO

L.

M.

Módosított
elöirányzat

Teljesítés

%

1500 OOO

1500000
9 300 OOO

K.

összesen

-

-

-

-

-

-

9 300 OOO

-

-

--~

~·

·"'.;"}

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

31. kimutatás

Forintban!

A.

e.

B.

Működési

Megnevezés

1.

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

D.

E.

kiadás
Teljesités

%

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:
Települ»si támogatás

314 500 OOO

276102 090

181082 OOO

65,6

4.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

314 500 OOO

276102 090

181082000

65,6

5.

Eseti penzbeli és term. ellátások:
13 250 OOO

16 250 OOO

14 648 888

5 OOO OOO

5 OOO OOO

1417 060

10 OOO OOO

10 OOO OOO

Kbztemetés

7.

Helyi autóbusz közlekedési támogatás

8.

Tanulói tanszer támogatás

9.

Téli rez" icsokkentés

10.

5zünide 1 étkezés

11.

Erzséb< t utalvány járulékos költsége

H.

1.

J.

12.

Segélyek já1 ulékos költségei
Szépko1 úak köszöntése
Telepul.,si támogatás

15.

Eseti pe nzbeli és term. ell. össz.
Önkormányzat összesen

K.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

L.

M.

Teljesités

%

Összesen

%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

314 500 OOO

276102 090

181082 OOO

65,6

314 500000

276102 090

181082 OOO

65,6

90,1

13 250 OOO

16 250 OOO

14 648 888

90,1

28,3

5 OOO OOO

5 OOO OOO

1417 060

28,3

8 715 375

87,2

10 OOO OOO

10 OOO OOO

8 715 375

87,2

-

12 816 OOO

13.
14.
16.

G.

Felhalmozási kiadás

3.

6.

F.

-

12 816 OOO

50 OOO OOO

50 OOO OOO

30 277 798

60,6

50 OOO OOO

50 OOO OOO

30 277 798

60,6

4 OOO OOO

4 OOO OOO

2 050 847

51,3

4 OOO OOO

4 OOO OOO

2 050 847

51,3

250 OOO

250 OOO

9 296

3,7

250 OOO

250 OOO

9 296

3,7

500 OOO
118 500 OOO

500000
118 500 OOO

19000
107 423 664

3,8
90,7

500 OOO
118 500 OOO

500 OOO
118 500 OOO

19000
107 423 664

90,7

201500000

217 316 OOO

164 561928

75,7

201500 OOO

217 316 OOO

164 561928

75,7

516 OOO OOO

493418090

345 643 928

70,1

516 OOO OOO

493 418 090

345 643 928

70,1

3,8

__:.
:' ....

-~~

Forintban!
A.

s.

1

e.
Működési

1.
2.

Megnevezés

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

D.

F.

G.

H.

1.

J.

Felhalmozási kiadás
Teljesítés

%

Eredeti

Módosltott

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

K.

L.

M.

Teljesítés

%

Osszesen
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3.

Kiegészitő

4.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

gyermekvédelmi támogatás

100 OOO

100 OOO

100000

100000

-

5.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

6.

Egyszer 1kiegészitő gyermekvédelmi támogatás

35 000000

35 OOO OOO

25 880 500

7.

Eseti penzbeli és term. ell. össz.

35 OOO OOO

35 OOO OOO

25 880 500

35100000

35100 OOO

25 880 500

8.

E.

kiadás

•-..f.)

Polgármesteri Hivatal összesen

-

100 OOO

100 OOO

100 OOO

100 OOO

35 OOO OOO

35 OOO OOO

25 880 500

73,9

35 OOO OOO

35 000000

25 880 500

73,9

35100000

35100 OOO

25 880 500

73,9

32. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!
Működési

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

bevételek

Megnevezés

Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

bevételek

D.
Működési

elöirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Működési

e.

B.

A.

kiadások

Megnevezés

5 689 321 936
2 070 080 625
11 652 134 855
122 526 369
3 308 318 006

8.
9.
10.

elöirányzat

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb

működési

célú kiadások

Általános tartalék
Céltartalékok
Városfejlesztési feladatok működési kiadása

11.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

12.

Költségvetési többlet :

.

6 873 996 189
1490 982 680
11586 216 464
420 580 507
2 910 739 754
7 660071
1 575 322 698
2 799 525 894

22 842 381 791

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

22 065 972 469

1002 915 459
1 002 915 459
12 350 OOO OOO
163 286 962
3 525 739 990

Hitelek kiadásai

1002 915 459
1 002 915 459
12 350 OOO OOO
163 286 962

776 409 322

13. Hitelek bevételei
14. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele
15. Belföldi értékpapírok bevétele
16. Államháztartáson belüli megelőlegezés
17. Maradvány igénybevétele - működési célú
18. Finanszírozási bevétel összesen
19. Önkormányzat bevételei összesen
20. Hiány /többlet összesen
21. Tárgyévi működési többlet:

Rövid lejáratú

működési

hitelek törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadása
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17 041 942 411

Finanszírozási kiadás összesen

39 884 324 202

Önkormányzat kiadásai összesen

13 516 202 421
35 582 174 890
4 302149 312
776 409 322

CS:\
·'.":°J

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
Forintban!

e.

B.

A.

Felhalmozási bevételek

1.
2.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások AH-n

5.
6.
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

Felhalmozási bevételek

D.

Felhalmozási kiadások
előirányzat

belülről

3.
4.

Megnevezés

16 329 755 633
1 079 672 295
93 176 055

előirányzat

13 002 775 010
6 985 683 877
286 586 756
2 799 525 894
16 233 553 965

Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfejlesztési feladatok

működési

kiadása

Céltartalékok

17 502 603 983

39 308 125 502

8.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

9.

Költségvetési hiány:

10.
11.
12.

Hitelek bevételei
Maradvány igénybevétele· felhalm.célú

131313 411
131313 411
17 418 OS3 796

13.
14.

Finanszírozási bevétel összesen

17 549 372 207

Finanszírozási kiadás összesen

Önkormányzat bevételei összesen

35 051 976 190

Önkormányzat kiadásai összesen

15.
16.

Tárgyévi felhalmozási hiány összesen

.

39 354 125 502
4 302149 312
21 759 521 519

17.

Hiány mindösszesen

.

20 983 112 197

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

.
Hitelek kiadásai

46 OOO OOO

.

Hiány/többlet összesen

1. oldal

21 805 521 519
46 000000
46 000000

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése

~

32.kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!
Működési

1.
2.
3.
4.
5.

e.

B.

A.

bevételek

Megnevezés

teljesítés 12.31.

Önkormányzatok műkbdési támogatásai

5 689 321 936
1 273 262 254
11 924 273 790
113 872 205
2 847 352 674

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

7.
8.
9.

Működési

bevételek

21 848 082 859

Költségvetés bevétele finansz. nélkül
Költségvetési többlet :

11.
12.
13.

Rövid lejáratú

Hitelek bevételei
működési

1002 915 459
1002915 459
9 850 OOO OOO
159 270 112
3 525 739 990

hitelek felvétele

Belföldi értékpapírok bevétele

14.
15.
16.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

17.

Pénzforgalom nélküli bevétel

Maradvány igénybevétele -

működési

célú

14 537 925 561

Finanszírozási bevétel összesen

18.

Önkormányzat bevételei összesen

19.

Többlet összesen

-

kiadások

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb

működési

célú kiadások

Városfejlesztési feladatok

10.

D.
Működési

működési

kiadása

teljesítés 12.31.

6 536 170 960
1438 850 939
8 503 169 602
274 329 892
2 439 781958
1 025 486 901

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

18 166 816 450
3 681266 409

Hitelek kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1002915 459
1 002 915 459
12 350 OOO OOO
163 286 962

Finanszírozási kiadás összesen

13 516 202 421

Önkormányzat kiadásai összesen

31 683 018 871

Rövid lejáratú

működési

hitelek törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadása

3 525 739 990
32 860 268 430

1177 249 559

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
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Forintban!
Felhalmozási bevételek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

e.

B.

A.

Felhalmozási kiadások
teljesítés 12.31.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások AH-n

belülről

D.

Megnevezés

teljesítés 12.31.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

15 604 349 552
110 861995
91835176
15 807 046 723

Költségvetés kiadás finansz. nélkül
Hitelek kiadásai
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése

46 000000
46 000000

11.

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Maradvány igénybevétele - felhalm.célú

131313 411
131 313 411
17 418 058 796

12.

Finanszírozási bevétel összesen

17 549 372 207

Finanszírozási kiadás összesen

46000 OOO

13.

Pénzforgalom nélküli bevétel

17 418 058 796

Felhalmozási bevételek

7.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

8.

Költségvetési hiány:

9.
10.

Hitelek bevételei

14.

Kiegyenlitő, függő

15.

Önkormányzat bevételei összesen

16.

Tárgyévi felhalmozási többlet összesen

17.

Többlet mindösszesen

18.

Nyító pénzkészlet

19.

Pénzkészlet változás

átfutó bevétel

Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfejlesztési feladatok működési kiadása

7 442 710 664
6 074 958 393
261 705 349
1 025 486 901
14 804 861 307
1002185 416

94 448 291
16 032 808 425

Kiegyenlítő, függő

átfutó kiadás

Önkormányzat kiadásai összesen

940 546 601
15 791 407 908
241400 517
1418 650 076

21 364 960 7 46

Záró pénzkészlet

22 783 610 822
1418 650 076

2. oldal

(J1

--"

13.kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása

forintban'

A.

B.

e.

D.

1

E.

f.

Intézmények

1.

G.

1

H.

1.

Önkormányzat

J.

1

K.

Önkormányzat mindösszesen

Megnevezés

2018.01.01

-

1

2.

A/I

3.

A/11 Tárgyi es ·közök

~.

lmmater ilrs javak

- ebből : 111gatlanok

s.

: gépek,berendezések,felszerelések

6.

beruházások, felújítás

2018.12.31

Változás

2018.01.01

2018.12.31

Változás

2018.01.01

2018.12.31

Változás

12 006155

11005 527

1OOO628

8198457

13 985 756

5 787 299

20 204 612

24 991 283

4 786 671

1178 863 217

1223 106 086

44 242 869

141 771 837 239

148 454 821 839

6 682 984 600

142 950 700 456

149 677 92 7 925

6 727 227 469

963 717 638

975 809 036

12 091398

130 150 204 873

132 046 520 626

1896 315 753

131113 922 511

133 022 329 662

1908 407 151

207 612 387

232 935 118

25 322 731

2 763 247 740

5 131441170

2 368193 430

2 970 860 127

5 364 376 288

2 393 516 161

7 533 192

14 361932

6 828 740

8 858 384 626

11 276 860 043

2 418 475 417

8 865 917 818

11 291 221 975

2 425 304157

1.

A/Ili Befektet• ·t t pénzügyi eszközök

4 777 916 117

4 791813 678

13 897 561

4 777 916 117

4 791813 678

13 897 561

8.

A/IV Koncess• <lJba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 364 378 158

3 111417 331

252 960 827

3 364 378158

3 111417 331

252 960 827

149 922 329 971

156 372 038 604

6 449 708633

151113 199 343

157 606 150 217

6 492 950874

2 500 OOO OOO

2 500 OOO OOO

25 524 654

2 531033481

2 505 508 827

~

1190 869 372

1234111613

43 242 241

25 524 654

31033 481

5 508 827

Pénzesz!,ozök

496 644 217

971801572

475 157 355

20 868 316 529

21811 809 250

943 492 721

21 364 960 746

22 783 610 822

1418 650 076

D.

Kóvetelé .ek

201866 151

120 425 746

81440 405

3 447 446 687

4 250 224 329

802 777 642

3 649 312 838

4 370 650 075

721337 237

L3.

E.

Egyéb sa atos eszközoldali elszámolások

51979 590

89 417 990

37 438 400

44 437 932

14 919 217

59 357 149

96 417 522

74 498 773

21918 749

L4.

F.

Aktív

15 531690

20 123 404

4 591714

2 486 099

130 596415

128 110 316

18 017 789

150 719 819

132 702 030

1982415674

2 466 913 806

484498132

174 285 017 218

185 049 749 381

10 764 732 163

176 267 432 892

187 516 663 187

11 249 230 295

97 684 378

135 534 614 918

132 352 413 858

3182 201060

136 477 273 183

133 197 387 745

3 279 885 438

12 786 557

3 342 226 334

4 750 825 157

1408 598 823

3 701096 513

5 096 908 779

1395 812 266

9.

A.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

~o.

B.

Nemzeti 1agyonba tartozó forgóeszközök

Ll.

e.

t2.

15.

időt>eli

elhatárolások

Eszközök Összesen

i6.

G.

SajátTöl e

942 658 265

844 973 887

l7.

H.

Köteleze' tségek

358870179

346083 622

!8.

J

Passzív

680 887 230

1275 856 297

594 969 067

35 408 175 966

47 946 510 366

12 538 334 400

36 089 063 196

49 222 366 663

13 133 303 467

1982 415 674

2466 913 806

484498132

174 285 017 218

185 049 749 381

10 764 732 163

176 267 432 892

187 516 663 187

11 249 230 295

19.

ictőbeli

elhatárolások

források Összesen

-

.:__;.
(11
r-,)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása

14. kimut3tá~

Forintban!

A.
Megnevezés

1.

2.

lmmaterális javak

3.

Tárgyi eszközök

4.

-

ebből

: ingatlanok

B.
2018.1. 01.

e.

D.

E.

F.

2018. XII. 31.

Változás
2018.Xll.31/
1.01 %-ban

Megoszlás
2018.1.01.
%-ban

Megoszlás
2018. XII. 31.
%-ban

20 204 612

24 991283

123,7

0,01

0,01

142 950 700 456

149 677 927 925

104,7

81,10

79,82

131113 922 511

133 022 329 662

101,5

74,38

70,94

5.

gépek, berendezések, felszerelések

2 970860127

5 364 376 288

180,6

1,69

2,86

6.

beruházások

8 865 917 818

11 291 221 975

127,4

5,03

6,02

7.

Befektetett pénzügyi eszközök

4 777 916117

4 791813 678

100,3

2,71

2,56

8.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 364 378 158

3 111417 331

92,5

1,91

1,66

9.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

151113 199 343

157 606 150 217

104,3

85,73

84,05

25 524 654

2 531033 481

9 916,0

0,01

1,35

21 364 960 746

22 783 610 822

106,6

12,12

12,15

3 649 312 838

4 370 650 075

119,8

2,07

2,33

13. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

96 417 522

74 498 773

77,3

0,05

0,04

14. Aktív időbeli elhatárolások

18 017789

150 719 819

836,5

0,01

0,08

176 267 432 892

187 516 663 187

106,4

100,00

100,00

136 477 273 183

133 197 387 745

97,6

77,43

71,03

3 701096 513

5 096 908 779

137,7

2,10

2,72

36 089 063 196

49 222 366 663

136,4

20,47

26,25

176 267 432 892

187 516 663 187

106,4

100,00

100,00

10. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

11. Pénzeszközök
12. Követelések

_„
(_!'1

15. Eszközök Összesen

16.

SajátTőke

17. Kötelezettségek
18. Passzív időbeli elhatárolások
19. Források Összesen

(J.J

·; :.~' q
35. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és
önkormányzati támogatásának alakulása
Forintban!

B.

A.

e.

D.

2018. évi tény
1.

Megnevezés

Önkormányzati
támogatás

Állami támogatás

Önkormányzati saját
forrás

33118 636

6 701530

26 417106

3. Eszterlánc Északi Óvoda

889 012 637

762 806 708

126 205 929

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

804 853 618

650 981844

153 871 774

5. Tündérkert Keleti Óvoda

802 443 867

714 879 595

87 564 272

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

586 290 994

501116 316

85 174 678

2 629 784 463

452 816 653

743 941 759

397 233 676

346 708 083

9. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

459 582 305

387 896 251

71686 054

10. Váci Mihály Kulturális Központ

242 516 243

66 028131

176 488112

11. Nyíregyházi Cantemus Kórus

161202 833

125 215 887

35 986 946

12. Jósa András Múzeum

267 445 884

163 065 349

104 380 535

13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

718108 418

364 322 932

353 785 486

913 540 334

778 005 772

135 534 562

353145 568

235105 817

118 039 751

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

7. Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen
8. Közintézményeket

Működtető

Központ

3 082 601116

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási

14. Intézmény
Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti

15. Központ
16. Gazdasági Feladatokat ellátó Központ
17. Intézmények összesen

25 117145

7 OOO 320 241

25 117 145
5153 359 808

1846 960 433

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018.évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

A.

B.

e.

Saját gyűjteményben
nyilvántartott kulturális
l.

Költségveté:. i szerv megnevezése

D.

E.

"O" -ra leírt, de
használatban lévő
eszközök

Régészeti leletek

javak/műtárgy

menny (db)

érték (Ft)

menny
(db)

menny

érték (Ft)

(db)

Egészségugyi Alapt · llátási Igazgatóság

,_.._

G.

F.

érték (Ft)

1.

H.

lévő

Használatban
klsértékű

immateriális javak

menny
(db)

K.

J.

érték (Ft)

menny

(db)

érték (Ft)

M.

L.

Használatban lévő
kisértékü tárgyi eszközök

36.

Készletek

menny
(db)

464

érték (Ft)

0.

N.

P.

befektetett

eszközök

eszközök

menny

érték (Ft)

(db)

(db)

s.

letétbe,
bizományba,
üzemeltetésre átvett
befektetett eszközök

Bérbevett

Vagyonkezelésbe adott

menny

R.

Q.

kimutatás

menny

értek (Ft)

(db)

érték{Ft)

327 589

56 693 862

2 330

32 311 802

32

6 658 863

616

14106 015

20 764 878

Gyermekek Háza l )t>h óvoda

49

5 536 659

608

14 283 384

19 820 043

26

5 373 932

895

22 175 396

27 549 328

27

5 354 153

732

14 153 999

2 953

32 240 718

1

30 701

219

25 897 230

26

4 355 381

42 466

38 041 760

68 294 371

54508

468 664 300

24

269 345

2 795

79 015 761

723 938 969

6 558

45 958 643

33

1467 730

493

12 326 733

5 406

136 545 085

3

79 560

680

9 017 705

22

1 612 983

15

803 859

855

14 510 769

43

2 882 714

1

28 268

184

29 896 306

32 807 281

12

1490 564

11

313 459

323

8 514 894

10 318 91;

786

417 843 138

53

2 910 378

5 850

128 091 647

1212 752 844

167

10 258 681

58827

416 446171

1

lvoda

Búzaszem Nyugati .jvoda
Nyíregyházi Canter "lUS Kórus

Közintézményeket Müködtetö Központ
Móricz Zsigmond r-degyei és Városi Kónyvtár

94 929

175 989 563

1 \. Váci Mihály Kultur. 1!1s KOzpont
l

~.

l'.

érték (Ft)

251

Tündérkert Keleti

'

Összesen:

Eszterlánc Északi C voda

89 333 253

~·

1

T.

Jósa András Múzel.m

806 859

57 521

Nyíregyházi Szociá is Gondozási Központ

f--

19 508 152
32 271419

59 753 lOE
2 634

16 982 320

5 215 414

162 624 67(
22 143 025

Nyiregyházi Gyern- ekjólét1 Alapellátási

lL

Intézmény

1 k Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ
f--

J„ Gazdasági Feladatl 1kat Ellátó Központ
h.

Polgármesteri

Hiv~.

tal

11. Intézmények összesen
1t

Onkormányzat

l'l.

Mindösszesen

(

152 450

175 989 563

806 859

0

70892
2 075

2 009 068 911

32

1616092

185 916

873 262 923

152 450

175 989 563

806 859

0

72967

3 221821 755

199

11874 773

244 743

1289709094

90
464

5 543 003

0
375 695

16 531125 716

464

5 543 003

375 695

16 531125 716

0

548 845 162

90

0

2 634

16 982 320

1837 972 58<

90

0

2634

16 982 320

21 253 046 22'

19 415 073 54;

.-.\.

(Jl

cn

37. kimutatás

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos

e.

A.

e.

Támogatási célú

1.

Költségv" tési szerv megnevezése

elillegekkel kapcsolatos
elszámolási követelések

nyilv.t.
(db)

2.

Egészségügyi '4.lapellátási Igazgatóság

3.

Eszterlánc És~ lki óvoda

E.

0.

Egyéb függő
követelések

nyllv.t.

érték (Ft)

F.

(db)

H.

G.

Függő

Biztos (Jövőbeni)

nyilv.t.
(db)

érték(Ft)

nyilv.t.

érték (Ft)

(db)

nyllv.t.

érték (Ft)

érték (Ft)

(db)

2018.

o.

N.

P.

Q.

s.

R.

u.

T.

Támogatási célú

garanciavállalással
kapcsolatos
kötelezettségek

összesen

M.

L.

Kezességgel·,

és biztos

(Jövilbenl) követelések

követelések

K.

J.

1.

(jövőbeni) követelésekről

Peres ügyekkel
kapcsolatos függlí
kötelezettségek

nyilv.t.

érték (Ft)

(db)

előlegekkel

El nem Ismert
tartozások

nyilv.t.
(db)

érték (Ft)

nyilv.t.
(db)

Függő

Egyéb függ/S

kapcsolatos
elszámolási
kötelezettségek

kötelezettségek

érték (Ft)

nyilv.t.
(db)

kötelezettségek

összesen

nyilv.t.
(db)

érték (Ft)

érték (Ft)
0

0

0

0

4. Gyermekek h lla Déli Óvoda

0

0

S. TUndérkert Kt •leti Óvoda

0

0

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

0

0

7. Nyíregyházi C _rntemus Kórus

0

0

0

0
0

8. Köztntézmén\ eket

Müködtető

Központ

9. Móricz Zs.Met;yei és Városi Könyvtár

0

10. Váci Mihály K 1lturális Központ

0

0

11. Jósa András 1\ iuzeum

0

0

12. Nyíregyházi S. -ociális Gondozási Központ

0

0

0

0

Nyíregyházi C. ;e.rmekJóléti Alapellátási

13. Intézmény
Nyíregyházi C .alád-és Gyermekjóléti

14. Központ

0

0

15. Gazdasági Fel _1datokat Ellátó Kozpont

0

0

0

0

16. Polgármester- Hivatal
17. Intézmények ósszesen

0

0

0

18. Önkormányz;;:,t

86

1538 673 207

19. Mindösszesen

86

1538673207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

1538 673 207

86

1538673 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

26 658 715 338

38

26 658 715 338

38

26 658 715 338

38

26 658 715 338

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 7 tartózkodás

mellett a beszámolót elfogadta. Most pedig arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 9/b. napirendi
pontban szereplő előterjesztés elfogadásáról szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodás meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
86/2019.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére
vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételéről
A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére
vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.

Melléklet a 86/2019.(V.30.) számú határozathoz:

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és
hatékony működéséről,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről,
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
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arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az
azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:

1. Kontrollkörnyezet:
1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Hivatal)
a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.
1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti
struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen
szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden
szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.
1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a
szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata vonatkozásában.
1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő
szabályzatok, így különösen:
- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök
és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési
szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a
felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt
szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által

előírt

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,

szabályzat,
védelméről

szóló 1995. évi LXVI.

- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat,
- információ átadási szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok,
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási

rendről

szóló szabályzat,

·az ingatlanvagyon katasw.~r vezetés rendjéről szóló szabályzat,
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- a szervezeti integritást sértő események kezelésének

eljárásrendjéről

szóló szabályzat.

Az új adatvédelmi szabályozók (GDPR és az lnfo tv.) rendelkezéseinek megfelelő belső
szabályzatok elkészítése folyamatban volt.
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró,
jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:
- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdések,
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének rendje,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje,
- központi postázó működési szabályzata.

1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem
a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben.
1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban
rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési
struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai
alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk.
Az ellenőrzési
nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó
kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.
Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek részben
azonosították.
1.8. Rendelkezésre állt a legalább két éven belül felülvizsgált

belső ellenőrzési

kézikönyv.

1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A belső ellenőrzés
2018. évben kiemelt figyelmet fordított a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás
feladat- és felelősségi körének egyértelmű meghatározására. Hiányosságok voltak
megállapíthatóak a munkaköri leírások és a belső szabályzatok között, de ezek javítására azonnali
intézkedések történtek.
1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló
10/2013.(Vl.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.
1.11. A Hivatal hatályos szervezeti

és mOköciési Si!abályzata

rendelkezett a köztisztviselőivel szemben

támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai
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követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított
a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség esetén a
szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult.

1.12. A Hivatal

működésével összefüggő

kockázatokra vonatkozó

visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós

bejelentések fogadására

és kivizsgálására

vonatkozó

általános

eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony
kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen
kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást
sértő

események kezelésének eljárásrendjét.

1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a
a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
az alkalmazható jogkövetkezményeket,
a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat
eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási
szabályokat.

1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált
kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.
1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti
megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében.

felelős

kijelölése

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a
szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy
azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések
betartását kötelezőnek tekintik.
A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő
szakértelemmel rencielkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt
képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a
pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a
közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

2.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben,
gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása, a belső kontroll kézikönyv
meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A belső szervezeti egységek vezetői
a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek
azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra
került, a kockázatkezelési munkacsoport 2018. évben készített kockázati univerzumot és kockázati
összesítőt. Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan
történik, a 2018. éves kockázatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés

feltétel rendszerét {kockálati kritérium mátrix), A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmarntt meg annak
érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.
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3.

Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok
elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek
megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás,
a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.

3.3. Biztosított volt a döntések
szempontú megalapozottsága.

célszerűségi,

3.4. A Hivatalban biztosított volt a döntések
ellenjegyzése.

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi

szabályszerűségi

szempontból

történő

jóváhagyása,

3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján
biztosított volt a gazdasági események elszámolása.
3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések
feladatköri elkülönítése.

előkészítése,

azok jóváhagyása és az elszámolások

3.7. A Hivatalban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a
következők szabályozása:
engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások,
a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
beszámolás.

A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
utalványozás megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési
és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg.
A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok szabályozása
megtörtént. A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott
megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések
teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert
működtetik. Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról,
megfelelősségéről. A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat
úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak
érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.
4.

Információs és kommunikációs rendszer:

4.1.A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására
szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció
és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben
eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
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meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői
információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges
a vezetői döntések meghozatalához.
4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének
dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így
eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata
megfelelt az előírásoknak.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében
heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési előterjesztések
megbeszélését. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal
szervezeti egységeinek vezető megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.
A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos
honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az
állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak. A közzétételi lista
aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték.
5.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring stratégia elveit a Belső Kontroll Kézikönyvben határozatam meg. Kialakítottam a Hivatal
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív
tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely
elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek
legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés,
számonkérés voltak.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei az alábbiak voltak:
- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói,
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók,
- hivatali beszámoló,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- statisztikai jelentések,
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói,
- teljesítményértékelések, minősítések,
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások,
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- szakmai véleményeztetések.
A belső ellenőrzési osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz
szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő
intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok
csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült
intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás
vezetéséről.
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Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.
Nyíregyháza, 2019. február 28.
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1. melléklet a 37012011. (XII. 31.> Korm. rendelethe:

SYILATKOZ4T
.-11 Alulírott Szikszainé Ki:ss Edit. az Eszterlánc Északi ÓYoda (-J.-J.00. ~)Írcgylüza. Tas u. 1-3.J

ldöen :201 S. évben az áltaLun vactett költség\-etési szen.nd g1.mdoskodrnm:
•

a bdsö kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszaű. eredm~nves. gazdaságos ~s
hatéhmy müködéséröL

•

olyan sLervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt. valamint alkalmas az integritás én.ényesítésének biztosítására,

•

a költségvetési szen vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
bevételáől,

az alapító okiratban
megfelelő

telményeknek

előírt

rendeltetésszerű

igény-

tevékenységek jogszabályban meghatározott köve-

ellátásáról,

előirányzatoknak

megfelelő

•

a rendelkezésre álló

•

a költségvetési szen tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek

•

a célnak

felhasználásáról.

érvényesítéséről.

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek
ségáől

teljesítéséről,

azok teljes-

és hitelességéröl,
lehetőségek

•

a ga.zdálkodási

•

az intézményi számviteli rendről,

•

olyan rendszer

és a kötelezettségek összhangjáról,

bevezetéséről,

amely

megfelelő

bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűsé

gére és szabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
•

arról, hogy a

vezetők

az azok elérését

a szen·ezet minden szintjén tisztában legyenek a kítüzött célokkal és

segítő

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatá-

rozott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E

tevékenységről

a

vezetői

be-

számoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.
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.Kontrollkörnyezet:

forrás kezdés hatáwzza meg.

A 2018. évi munkaten ben kitüú)tt szakmai célok. prngramok meg\·alósításra kerültek:
•

szakmai munkaközösségek.

•

városi programokon, rendezvényeken való részvétel,

•

többnapos

•

szakmai

•

iskolákkal való kapcsolat erösítése (rajz. mesemondó és sportversenyek),

•

határon túli magyar óvodákkal való szakmai

csapatépítő

előadásokon

tréning.

rnló részvétel (Egyetem,

Főiskola),

eg;üttműködés erősítése,

cserelátogatások

(Zilah és Szatmárnémeti).

Az intézmény
hatáskörét,

Sz~fSz-e

felelősségi

tartalmazza a szef\'ezcti felépítést, az egyes szef\'ezeti egységek feladat-és

szabályokat. A 2018. szeptember l-jén elfogadott

zó megismerte, jdenkg

;_1

SZ~1SZ-t

minden dcilgo-

tL)rvényi és h:l.J í sajátosságokat figyelembe véve az átdolgoza.sa folya-

matban \an.
A munkaköri leírások az

Sz~fSz

mellékletét képezik, aktualizálásuk megtörtént. Az adatvéde-

lemmel kapcsolatos elöírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek az intézmény szen·ezeti strnktúrájárnl összhangban vannak.
Az

ellenőrzési

nyomvonalat a Bdsö

Ellenőrzés

javaslatára kiegészítettük. A

belső

szabályzatok

közül, ahol módosításra volt szükség, azokat aktualizáltuk. Ezen szabályzatok biztosíthatják a
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Kontrollrendszer Szabályozása, melynek célja, hogy a mindennapi munka során egységes eljárásrend és iratminták alkalmazásával végezze a belső ellenőrzés a tevékenységét. A BKSZ felülvizsgálatát és módosítását 2019. éHe ter\ ezzük, így aj o gszabályi változások szerinti aktualizálása is megtörténik.
Olyan kontrollkömyezet került kialakításra melyben

egyértelmű

lóak a fdelös:;égi körök, a hatá3köri viszonyok és feladatok.

a szen·ezeti strnktúra. nyil vám a-

„„,

!

.f'i

Í

r

~)

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Kial1kít(1ttuk az integrált kockázatkezelési rendszert. mdyben a

j .in az

el{)1~)

Bdső

Ellefü5rús értékdése alap-

e1,ha képest pl)Zitív \:Í.ltozis k01,etke1etI be.

Kt•ráhbi s1ab,ilyz1tunkat fdül\izsg.ílum. a f1ly1;111tg,Li'.,Lík1t

ti kritériumrendszert valamint

minősítdtem

kíj~l~1ltem.

az egyes h1ck:áutok

Ki1lakít,1tum a lú1ck:í.1d-

kadhetőség:ét.

Ezek alapján ér-

kkeltem és elemeztem a lehetséges kockázatokat.
:.\ kockázatelemús eredményeként a szükségö intákedések metc.rtétek folyamatban Yan. A gyenge pontokra

belső ellenőrúst

kértünk.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemúsi tább elkészült, amely alapján meghatároztuk a
magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamitokat. A kockázati tűréshatárokat meghatároztam. A kockázatfelmáés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatL)k hatásai és bekövetkezéseiknek valószínűsége.

Kontrolltevékenységek:
A kontrollte\ékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárnlnak a szervezet céljainak
eléréséhez és

erősítik

a szervezd integritását.

A b::k"í kontrollrerdszer folyamatos fejlesztésével a k.1Jntrullok kiépítettsége jelentL)sen javult a1.
előző

évhez képest.

A kukskontrollok. mint a:

l) teljesítésigazolás,
2)

érvényesítés,

3) kötelezettsét!vállalás
e
'
4) valamint az ellenjegyzés intézményünkben megfelelően működnek.

Akadályoztatásom esetén gondoskodtam a helyettesítésről a folyamatos és törvényes működés érdekében.
A munkamegosztási megállapodásban a kontrolltevékenységek meghatározásra kerültek. A kontrolltevékenységet n~gzők kijelölése megtörtént, feladataik a munkaköri leírá:mkban szerepelnek.
így a számonkérhet()ség biztusított.

ellenőrzési

Az

nyomvonalban a folyamatba épített kontrollp1.mtokat kialakítottam.

A megdozó kontrollnak a jelentosége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szt1lgálj:i a kö-

tdaettség\ álhLis és az ellenjegyzés ..-\z

elknőrzésekért

fel cl ös személyek a

haLirid~)

betartásá \ al

végaték munbjukat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intúmény \ ez.etöjeként biztosÍh)ttam. hogy a
s::mak az

íllet~kes

megfelel~)

információk megfekló

időben

eijus-

szerwzdhcz, szervezeti egységhez. illetve sumélyekhez.

Az Ó\·oda honLlpján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:
•

~runkater.;

•

Különös közzétdelí lista

•

Házirend

•

Pedagógiai Program

•

Szervezeti és Müködési Szabályzat.

Az intézménynél az információ átadását

elősegíti

az elektronikus

tézmény adminisztratív és gazdasági dolgozói részére

elérhető,

koé..:kző

elérhetővé

és

közérdekű

információbt a

szülők

számára

levelezőrendszer,

mely az in-

kötelező.

A közzétett

használata

tettük a sz6khd) és a tagintéz-

mények honlapjain, így a tájékoztatási kötelezettségünket teljesítettük.
Az intézmény Iratkezelési SzabálFatát felülvizsgáltuk, aktualizálásra került az

előzö

nevelési év-

ben.
A munkamegosztási megállapodások alapján a számlák áramoltatása müködik.
A jogszabály által előírt adatszolgáltatásoknak határidőben eleget tdtünk.
A honlap

frissítéséről,

aktualizásáról intézkedtem, kijelöltem ezek

felelősét,

ezzel biztosítva a nap-

rakész átláthatóságot.
Szükségesnek tartom, hogy
költségvetési szerv

megfelelő,

működésével

pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a

kapcsolatosan. Központi szerepet játszik a

megfelelő külső

- bel-

ső kapcsolattartás (környező Altalános Iskolák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, POK, védő
női

szolgálat, kulturális intézmények, stb.) és az óvoda egyes céljainak elfrésében segít a már ki-

alakult arculat megerősítésében.
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k51 eté~i renduer i monitoring):

.lC.

Kijd-:'nt"Cm. lugy a benyújt•JE bözám<Jlók a jogszabályi elóírások szerint a nl\.;ágnak megfeklóen. átLíth,fü)D. tdjes kfüüen és pont,1san tükrözik a s;:óban forgó pén7.ügyi éHe

nmJt~\:ozó

ki:i.dá-

aláirús

BJ :\z A1 pont'•::n m<;;ghatiroh>rt nyilatkoutot az alábbiak miatt nem áll módumhan m"Cgl~nni:
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NYILATKOZAT

A) Alulírott Szalainé Benyusz Klára, a Búzaszem Nyugati Óvoda ( 4-J.OO [';yíregyháza Búza

út 7-1 7.) költségvetési szerv vezet je jogi felel 'sségem tudatában kijelentem, hogy az
el írásoknak

megfelel en

.2018.

évben

az

általam

vezetett

költségvetési

szervnél

gondoskodtam:
a bds · kontroll rendszerek szabályszec, gazdaságos, hatékony és eredményes
m Iködésér il,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerc:
igénybevételéöl,

az

alapító

okiratban

el ;frt

tevékenységek

jogszabályban

meghatározott követelményeknek megfelel.• ellátásáról,
- a rendelkezésre álló el '!irányzatoknak a célnak megfeleli felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítésfo ·l,
~

ten·ezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesí r\:::...::i· ·l, azok

teljességér -1 és hitelességér.'l,
a gazdálkodási lehebségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendrc1l,
- olyan rendszer bevezetésér.11, amely megfeleL bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerüségére és szabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- - arról, hogy a vezet 1k a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitC1zött
célokkal és az azok elérését segít 1 eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységrl;l a vezet:)i beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok bels '· kontrollrendszerre vonatkozó el >írásainak az alábbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:

Ügy alakítjuk aJ: órnda kontrollkömyezdét, hogy a meglév szabályzatok

SZMSZ, P.P.,

Házirend, Munkaten, munkaköri leírások -. a s1ene1eti fdépítés biztosítsák a dolgozók
elkötelezettségét. az elvárásoknak, célkit.:zésének megfdel magas szint , munkavégzést.
Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szen-ezeti struktúra,
egyértelm .: fdd ségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai
elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humáner ,forrás kezelés
biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az ellen irzési nyomvonalat.
Rendelkezünk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével.
Nagy hangsúlyt fektettünk az adatkezeléssel, adatYédelemmel kapcsolatos kritériumok
beépítésének

a

szabályozó

dokumentumainkba,

valamint

ennek

megismertetését

a

dolgozókkal és szül 'kkel, partnereinkkel.
Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kockázatelemzés

során

gazdálkodásában rejl

felmértük,

megállapítottuk

az

intézmény

tevékenységében,

kockázatokat. Kialakítottuk az integrált kockázatkezelés rendjét,

melyben meghatároztuk azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a
kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a
döntéshozatal és a végrehajtás alapvet ' része. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a
kockázatkezelés minden folyamatba beépüljön.
A hatályos Kockázatkezelési szabályzatot, felülvizsgáltuk, kiegészítettük.
A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem, vezet

íÍ

ellen •rzés

során a folyamatgazdák beszámoltak a tevékenységükr '. 1.
1

Kontrolltevékenységek:

Az intézrnényvezet ) köteles az intézményen belül kontroll tevékenységeket kialakítani,
melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és
er sítik a szervezeti integritást.
0

"1·

..

n.
' .)

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
szervezeti célok elérését veszélyeztet
ki~pítését.

'

a

kockázatok csökkentésére irányuló kukskontrollok

különösen az alábbiak vonatkozásában:
döntések

dokumentumainak

elkészítése

költségvetés

tervezés.

kötelezettségvállalások. szerz. dések. kifizetések. tárrwgatásokkal való elszámolás.
•

a döntések célszcr.:ségi. gazdaságossági. hatékonysigi és eredményességi szempl)ntÚ
megalapozottsága,

•

a

döntések

szabályszeEségi

szempontból

történ ·

jóváhagyása,

illetve

elknjegyúse, valamint a
•

gazdasági események elszámolása.

A döntések célszerc1ségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottsága valamint szabályszeruségi szempontból történ

1

jóváhagyása, illetve

ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézményvezet ' köteles olyan rendszert kialakítani és m.:ködtetni, amelyek biztosítják,
hogy a megfelel , információk, a megfelel · id ·ben eljussanak az illetékes szervezeti
egységekhez, illetve személyekhez.
Az intézmény bels' kommunikációs rendszere biztosítja a wzetés által kit.:zött célok, a
teljesüléssel összefügg ~ feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló el ,frások, követelmények
és feltételek minden munkatárs általi megismerhet ,ségét, illetve tájékoztatást n)újt a vezetik
számára a feladatok végrehajtásának, a kiLzött célok elérésének helyzetér ,1, a célok elérését
veszélyeztet, kockázatokról.
A küls ,_, bels ) partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a kommunikáció
(napi-heti- havi-negyedéves id •szakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény min íségi
m:iködtetésében. A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció jól m:ködik.
Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határid·inek megfelel ·en teljesítjük.
Hon- lapunkon a kötelez,)en közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.
Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a
munkatársak felé.

"j ;') „
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~yomon

A

köYetési rendszer (monitoring):

költségwtési

szervek

bds ·.

kontrollrendszerér»l

és

bels · ellen nésér1l

szóló

370 20 l l.(XII. 31.) Korrnányrendekt 10.§ alapján a költségYetési szerv köteles olyan
monitoring rendszert m .. ködtetni, mely lehet vé teszi a szervezet tevékenységének, a célok
meg\ alósulásának nyomonköwtését.
Az

intézmény

m :ködtetésére.

vezet jeként
melyet

az

hangsúlyt
éves

fektettem

Munkatervben

a

bds

ellen -rús

meghatározottak

kialakítására.

szerint

végeztünk

folyamatosan. kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai
dokumentáció ellen rzésére.

Az intézmény bels ; ellen ·rzési tevékenységét Nyiregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Ellen rzési Osztálya látja el. Az ellen 'rzés során feltárt hiányosságok javítására,
pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság
javítható, megszüntethet i.
2018. évben a sajátos nevelési igény.t gyermekekhez kapcsolódó dokumentáció, iratkezelés
adatvédelmi szabályok felülvizsgálata, valamint a költségvetési szerv vezet íinek bels ,
kontrollrendszer témakörében el 1írt továbbképzési kötelezettség teljesítésének vizsgálata
megtörtént, a feltárt hiányosságokat pótoltuk.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezet ije eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a bels i kontrollok témakörében:
Intézményünk gazdasági egységgel nem rendelkez;) költségvetési szerv, gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.
Nincs jogosultságom a gazdasági vezet , továbbképzési kötelezettségének igazolására.
igen· nem
A Búzaszem Nyugati Óvoda gazdálkodásával összefügg' jogosítványok: a költségvetési szerv
el >irányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.
Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.
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1. melléklet a 37012011. (Xll. 31.) Korm. rendelethe:. •

SYTL4 TKOZ4 T
.l 1 .-\lulírütt Török Edit. a TünJérken Kdeti Órn~Lt költségYetési szen \·ezetője J"-'sl
felelősségem

tudatában kijell!ntem. hogy az

dőídsoknak megfelelően

2018. é\ hen

aL

általam

'e1dett költ5égwtési szennd gonJoskodtam
-a

belső

hatékony

kontrnllrendszer kialakításáról. Yalamint szabályszerü. eredményes. gazdaságos és

müködésáől.

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról. amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti
célok és értékek iránt. nlamint alkalmas az integritás én:ényesítésének biztosítására.
- a költségYeksi szerv vagyonkezelésébe. használatába adott vagyon rendeltetésszerú
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek

megfelelő

- a rendelkezésre álló

ellátásáról,

előirányzatok

célnak

megfelelő

felhasználásáról.

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érYényesítéséről.
- a tenezési. beszámolási. információszolgáltatási kötelaettségek
t~l r.·sségéről

és

teljesítéséről.

azok

hitelességéről.

- a gazdálkodási

lehetőségek

és a kötelezetBégek összhangjáról.

- az intézményi számviteli rendről.
- olyan rendszer

bewzetéséről,

amely

megfelelő

bizonyosságot nyújt az eljárások

jogszerüségére és szabál) szerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá
megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a Yezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a

kitűzött

célokkal és

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás
rendszerén keresztül fol) amatos infom1ációval rendelkeztem. a tevékenységet folyamatosan
értékeltem.

A vonatkozó jogszahályok hefs() kontrollrendszerre rvnatkozó
szerint lc:ttem elegc:t:

előírásainak

az alábbiak

Kontrollkörnyezet:
A kontrollkömyezetet a szawzeti struktúra. a

bdső

erőforrás

dokumentálása. frladat és felelósségi körök és a humán
:\z intám~n)

kontrol!kömyezetét. müködési

szabályozonság. a folyamati)k

rendj~t

kezelés határozza meg.

meghatározó dokumentumok a

Pedagógiai Program. a Szen ezeti és \lüködési Szahál; zat és az éves munkaterv. A helyi
sajátosság1)k tigyelemhe \ étekwl kid0lgozott stratégiai célokat a Pedagl1giai Program

tartalmazza. A megfelelő müködés biztl)Sításához hatékon; szervezeti struktúrát alakítottam ki.
fdelősségi

A feladat és

köröket pontosan meghatároztam, a munkaköri leírásokat

felül vizsgáltam és rögzítettem ezeket. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai a
szervezet tagjai számára megismerhetőek. Valamennyi dokumentum módosításra került, miwl
az Orgonasíp Tagintézmény

2018.

szeptember

1.-től

a Tündérkert Keleti Óvoda

Tagintézményeként kezdte meg müködését. Új szabályzatokat készítettünk: Iratkezelési
Szabályzat

Adatvédelmi

Szabályzat,

Informatikai

Biztonsági

Bélyegző

Szabályzat.

nyilvántartás. A szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerü,
szabályozott. gazdaságos. hatékony és eredményes felhasználását. Az adatYédelemmcl.
adatkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását megkezdtük, az új szabályzat kidolgozása
folyamatban rnn. Az

ellenőrzési

nyomvonalat a

belső

ellenőrzés

javaslatai alapján

kiegészítettük. folyamatos felülvizsgálata szükséges a jogszabály változások miatt.
Az óvodapedagógusok részt vesznek továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb
végúséhez kapnak segítséget. az intézmény anyagi

lehetőségei

szerint támogatja a

továbbképzéseket. Önképzésre lehetőséget adnak a jól müködő szakmai munkaközösségek.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló Éves ellenőrzési javaslatban megfogalmazott. a
belső

kontroll rendszert

érintő ellenőri

tapasztalatokat és az intézményi

belső ellenőrzések

javaslatait figyelembe vesszük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
tényezők

A kockázati

elemzésének és értékelésének feltétele az

ellenőrzési

nyomvonalban

meghatározott folyamatok, részfolyamatok-valamennyi, müködés során felmerülő - kockázati
tényezőinek

feltérképezése és azonosítása. A kockázatkezelési rendszerünket felülvizsgáltuk a

belső ellenőrzés

rejlő

javaslatai alapján. Felmértük a föfolyamatokban

bekö\.etkezés \ alószínüségét. a szen·ezetre gyakorolt hatását. a kockázat
jelentőségét.

"···. 1 .,.
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kockázatokat, a
kaelhetőségét

és

\leghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére. A

'

u".J„=·- 1
1

'

.._„

......

1L1...... e1„H.u ..... i.L-.....

'

~ ~

~ ., ~~ - 1
' '
.u.üuu1„~ lA..t.llil.Á.li

1u\...eu„H~.tv1.t .... HH

a

!

1\.111,.',_t..u.tHt

1

tLl1U.)f.~1L,

u

kockázatok
.

kezelhetőséút.
~

a kockázati türéshatárt. az intákedések nvilvántartását.
.-\kockázat
,

elemzés eredmfo;. e ként a szükséges intézkeMseket megtettem: kontrollpontokat alakítottam
ki. wzetöi ellenóiz~st fól: tattam. beszámoltatást végatem.

KontrollteYékenységek:
.-\ jogs1:abály alapján a költségvetési sun

\ ezetöje köteles a szenezeten belül

kontroll te\ ék.en;. ségeket kialakítani, mel;. ek biztosítják a kockázatok kezeksd. hozzájárulnak
a szen ezet céljainak eléréséhez, és

erősítik

a szen ezet integritást.

:\ kontroll tevéken;. ség részáént minden tevékenységre rnnatkozóan biztosítani kell a
szenezeti célok eláését

veszélyeztető

kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok

kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:
•

a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési ten·ezés, a
kötelaettségvállalások. a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.
a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is)

•

a döntések célszerüségi. gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottsága.

•

a döntések szabályszerüségi szempontból

történő

jóváhagyása. illetve ellenjegyzése,

\alamint

•

a

ga.i'lb.~ági

események

elszámolása (a

könyn;;zetés és beszámolás). A döntések
és

eredményességi

szempontból
A

történő

szempontú

hatályos jogszabályoknak

célszerűségi.

megalapozottsága.

megfelelő

gazdaságossági. hatékonysági
valamint

szabályszerűségi

jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

tevékenységek feladatköri elkülönítésére, a jogszabályi \ áltozás teljes körü

lekövetésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való

hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának
megbízható összeállítását.

A

megelőző

kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a

kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő
betartásárnl végzik munkájukat. melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések. intézkedési ten·ek
készülnek.
E11 a S1:ervezeti és :\1üködési Szabályzatban rögzítettük. A munkamego-;ztási megállapod:i-;

Szen aet;!vd. Közös kontrollpontokat alakítunk ki. Az érinktt dolgozók munkaköri kírásában
.:i

jogklSr

~s

hatáskör rögzíksre került. íg: a s!árnon

k~rhetós~g

biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer:
A.z információ ~s kommunikáció magában foglalja a \onatkozó és megbízható információ

meghatáro!Üsút és megszerzését. to\ áhbá az alkalmaZLmak
fom1ában és

időben történő

~s

\ etetök számára megfddö

eljuttatú5át. hogy az lehetÖ\é tegye kötelezdt:-iégeik - beleért,·e a

belsö kontrullal kapcsolatos kötelezettségeik- teljesítését. <-\

külső

információ áramlás egyik

módj:i. az Ó\oda hivatalos honlapja. A honlapon a közádekü adatokat nyilvánossá tettem

( SZ~!Sl. Pedagógiai Program. Házirend. Közzétételi lista). ezáltal bittosítottam az
átláthatóságot. A honlapon rendszeresen megjelennek a programjainkról szóló hírek és
frnyképek. tájékoztatást nyújtunk az Ó\odai neveléssel kapcsolatban. A honlapot ebben az
évben megújítottuk.

felelőst

jelöltem ki a kontrollálására. ezzd biztosítottam a naprakészséget

és átláthatóságot.
Az informatikai rendszer keretében adatszolgáltatásokat \égeztünk. amelynek

határidőben

eleget tettünk.
~yomon

köYetési rendszer (monitoring):

A müködés monitoringja a szerwzet kvékenységének a célok megvalósításának nyomon
kön~tését

biztosítja. A

belső

kontrollok monitoringja magába foglalja a vezetés rendszeres

fdügyeletet gyakorló tevéken) ségét valamint más
hajtanak

végre

felaJdtkörük

műveleteket,

ellátása keretében.

amelyeket az

Nyíregyháza

Me:;yei

alkalmazot~ ll-;_

Jogú

Város

Önkormányzatának Ellenőrzési Osztálya látja el a belső ellenőrzési feladatokat. éves terv
alapján. Az

ellenőrzés javaslataira intézkedéseket

meghozom. intézkedési ten·et készítek. majd

az intézkedések végrehajtása után beszámolok az

Elknőrzési

Osztály felé a végrehajtott

intézkedésekről. A külső szervek ellenőrzéseit nyilvántartjuk {ÁNTSZ, TÜSZI.. .) Nem volt

olyan megállapítása ezeknek az

ellenőrzéseknek,

amely intézkedést igényelt volna. Szakmai

beszámolóban értékeltem a munkaterv teljesítését. A pedagógusok

előmeneteli

rendszeréhez

kapcsolódóan a gyakornoki vizsgákat és minősítéseket teljesítettük, a dolgozók átsorolását ezek
alapján elvégatük. Két

vezetői

és négy intézményi tan felügyeletre került sor a 2018. nevelési

évben.

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi

előírások

szerint a valóságnak

megfelelöen. átláthatóan. teljes körüen és pontosan tükrözik a s11Sban forgó pénzügyi éHe
vunatkozli kiadásokat és bevételeket.

-l&<OIgazolom. hogy az általam \ezeten költségvetési szen gazdasági n~zetője eleget tett a tárgyévre
\ onatkozó

továhok~púsi

kötekzettségének a bdsó kontrollok témakörében:

Intúmén: ünk p.1Jasagi egységgel nem renddke ..<i költségvetési szen. gazdálko.Jásá\·11
kapcsolcuus t~la1.ht1Jbt a.1 EsZTerlánc f~szaki Órnda látja d .
.'\incs j i>g\•s·.dtságom a ga.zdasági \ e.tetö to\ áhhképzési kötdaettségének iga.lllbsára .

•
A. TünJákert Kdeti (hoda gaJ:dálkodásárnl összdugg0 jogosít\ ányok: a kö!tségn:tési sze~'
előirányzatai

frlett renddkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Kelt: '\;yíregyháza. 2019. frbrnár 28.
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Alulírott Csikós Péter az Egészségügyi Alapdlátási Igazgatóság költségYetési szen vezetője jogi
fddösségem tudmáhan kijdenkm. hogy az előírásoknak megfdd;'kn 2018. évben az általam
\e Letett költség:Yetési szennél gl111Jo..;kodtam:
a bdsö kontrnll ren..:is?:erd;. s.rabúh szerü. g:azdasá!!OS. hatékom és ereJmém„ es müköJtetésáöL
olyan szen eteti kultúr:.i h1lakításáróL amdy biztosítja az dkötekzettsét'.et a szerwzeti célok
és átékek iránt. \ alamint alkalnu ..; a,r integritás érvényesítéséná bi1wsításúra.
a költségYetési szen YaU:\
hasmálatába adott \ al!\
on rendeltetésszerü
..... - onkezelésébe.
..........
igénybevételéröL a/ alapít<) okiratban előírt tevékenységek jogszahályhan meghatározott
követelményeknek megfddcí ellátásáról.
,.. a renddkaésre álló elöirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
,.. a költségvetési szen kvékenységében a hatékonyság, eredményesség es a gazdaságosság
követelményeinek én ényesítéséről,
,.. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről.
;
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
r az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
;;- a benyújtott bözámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően. átláthatóan,
teljes körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi éue vonatkozó kiadásokat és
beYételeket
~
olyan rendszert \ezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerüségér..: vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak.
-..,,. a szen:ez~ten belül jól körülhatárolt \·olt a f~lelősségi körök meghatározása. n1íiködtctése, a
vezdők a szervezet minden szintjfo tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítö
eszközökkel annak áJekében. hogy végre tudják hajtani a meghatárnz,1tt feladatokat és
értékelni tudr1k a.1 elért eredményeket. E tevékenységről a vezct~)i beszámültatás rendszerén
keresztül folyamatos infom1ációval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
-

._

.__

..
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A vonatkozó szabályok bdsö kontrollrendszerre vonatkozó
eleget:

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intáményünk feladatainak ellátására hatékony szenezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelöen kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belsö szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelöen. A belső ellenörzés által feltárt hiányosságokjavítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat. melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézmémiik müködésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket fdülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékonyságát
Nyomon köYetési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi
munkáiáha. 2018-han Qon<inskodtam a kübéí és helsö ellenörzések alaoián készült intélkedési tervek
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a rcnJdka~~r~ álk1 ~Líirinyzaukn:lk ::i cdnik: m~gfddó fdha:;ználásáról.
a költségYet~si SL~n t;!vék:enys,:g:ben a h2ré;.;:,myság. e~1xlmfoyesség es
kön:tdmény>:inek én-ényesítésfról.
a tervezési. beszámol:ísi. informá..:iós10lgált.ttási kötdaettségek tdjöít.?sáóL az;Jk
tdjességéröl és hitdöségáöl.
r
a gazdálkodzísi khetliségek és a h1t;:l;!z;;,:ttségd.;: összhangjáról,
r
az intézmén)i szám\itdi rendröL
Kijdentem:, hogy
„ a bcny újtott beszámolók a j,Jgsnbjlyi elöirások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi éne vonatkozó kiadásokat és
bö·étdeket
r
olyan rendszert vezettem be, amely megfold~) bih_myosságot nyújt az eljárások jogszeriíségére
és szabályszeriíségére vonatkod)an, biz.tosí~j1 a1 elszámoltathatóságot, továbbá megfdd a hazai
és közösségi szabályoknak,
r
a s1...:r. czeten belül jól körülh:itárolt \Oh a fddössé67Í körök meghatározása. működtetése, a
veLetök a s2er.·ezet minden s1intjén tisztiban voltak célokkal és az azok elérését segítő
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A \OnatkoLÓ szahályok bdsö komrnllrendszerrc \onatkoz() elöírásainak az alábbiak szerint tett.::m
~leget:

KontroHkörnyezet: [nté!mémi.ink feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Szen:czeti és Müködési szabályzatunkban pontosítan_i kell a felelősségi köröket, a munkaköri
ldrásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyam'.ltosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának me12:fdelően.
A bdsö ellenörzés által feltárt hi:ínyosságok javítását elvégezdük
~
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük a.z Intecrált Kockázatkezelési Szabálvzatunkat. mdyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat ért~keljük. elemezzük, rangsorolj1.1k.
KontrollteYékennégek: A kontrollt-cvékenységgd biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a sz;;;rz.ődések a beszámoló hehtállóságát. Folyamatosan nvomon kell
követnünk a""'kontrnllkvékenységünk hatékonyságát, mdyct éHől éHc fejlesztenünk kell. "
Információs és kommunikáció rendszer: Elenge<lh~tetlen, hogy megfelelő és naprakész infomüciók
rendclkeús:e intézm.&nvük müköd;§-;ével kapcsohtban. A belső kommunikációin._\ további
fejlesztést kénvdnek. Iratkezeiési tevékenvsé9:lir.ket folülvizsgálata foh-anu.10:;, javítani kell a
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Kijelentem:. h1Jg)
,.- a h.:nyújwtt beszámolók a jogszabályi előírások szerint a rnlóságnak megfddöen, átláthatóan,
teljes körü.:n és pontosan tükrözik a szóban t(1rgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
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l)lyJ.n rendszert vezettem be. amdy uegfd.:lö H1tmy,1ss~í.got nyújt az djád.St)k j,1gszerü:;égh.:
és szabilyszcrüségá.: \ onatkozó:in, bizLbítja •1L dszámoltathatós:igoL továbbá mcgfolel a
luni és kö.z:():iségi szabályokn:ik.
a :;1erYc!:ct;;n bdül jól körülh::iLirnlt \Olt a f.;ldc)Sségi körök m.;gh:ltirozisa. müködtet~se, a
\ -.:1 :r, ík :.l s1.;rYezct min . .kn színtj0n tis.1tib;:.m \ ,Juk cdokLil és az az..)k dáését s.:gít •.)
ö1Kö1\'ikkd anmk ~:·Jck~krL h.Jg;. \ égr.: tudj~ü- hajuni a megbtci.r,.>Zon :~bdatobt ~s
énekelni tuJj.i.k a_'. d:.:n cr-:'-lm.:nyck:.:t. L tc.:\ ~L:n;. :-;~g1-.jl :1 \ e1:toi b·:::iLlílh.ilrat:.í.,; rcn...bter~n
kcr.:::;ztül í~1ly1mJ.t~)s infonnici~n 11 ren . .klkcn.:m. a t.:\ ~ken: s.:gct fol: amatosan én&elt.:m.

_-\ \ tHutk•J!:i

szab~í.lyük belső

kontri)llrenJszerr.; \ ur;._nkozó eloírásaimk

a1

alibbiak szerint tett.;m

Kon trolikörnyezet: Intézmfoyünk fel:.11..buin:ik elLí.t:•„,úrn hat~hmy :;zcrvactí struktúrát alakított k.i.
Sz1?rvczcti és ~lüködési szabályzatunkban pontosít:mi kdl a fdelfoségi körök.:t. a munk:iköri
l..:írásokruk m.:gfeldö-::n kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rc-n.Jdkaünk, mdyC"ket folyamatosan aktualizilunk a jogszabályi környezet változásámk
m;:gfrld,).:r1 :\ bdsó db1örz..?s által fdtán hiányos'.'lágokjaYítását ehégczetük.

Kockintkuelhi rendszer: Llkés1ít.:ttü~. éLI lm;.;grúlt K,1cb1<td-„i.:1.d~:;í Szab~í.l;.1.ttunk.at. 11d;.:t
f,•lyanut..•::iélll aktualizálunk.,\ tdtúrt LJ..::kizawkJ.t értékeljük. .:km.:uük. rangsoroljuk.
:\ kontrnllt;;:\ékenységgd biltosítjuk a költségv.-.;t0:; terYezés.:. a
kötd.:1-:ttségvúllalúsok. a sz.:rzöJésd:. a be:-;zámol\) hd) t.ilkisúgit. Folyannw:;:in nyom,m kdl
L-:·,\ ctnünk ::i L1ntrulitevékcny::.égünk lut~k.Jn) ságSr.. ndy.:t ~>Tiil ~n-.: t~jb;1t.:nünk kdl.
Kontrollte-vékenységek:
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\ ~grclujtásáróL A külső c::llc::nőrúsc::krol \·égzctt nyilvántartisok \ ezc::tisfoél a kötelező tartalmi

ckmdü;t be kdl urununk. A függctkn bdső dknörz~st intám~nyünkbcn a 0."yírcgyh:ín \kgyci
J,•::;ú \·~Í.Li:i P,)!pm1~st.:rí HiuuLí.n.lk Elknőrúsi Osztil;d \cgzi.

uj:.1t1

i.; t'('nt ..:isün tülr()JÍ a 2018. é\c·c \"1 t:,Hh1 ZLí ki.d.bubt -:s bc\;;?tdckct.

Kdr:

k~'irucn

>:: trcg: h.í.za. 21119.

b~:-;zjn1,_)l1:1

d j,)~Sz.Jb~ii; i

t,~ij :L~n~·~r:-1. h1_:~:~ „t L'~n>

.t:Ld~_l::ur'... tdjc:i

c[,~ir„i~tJk

S!;;?rir:.:

~l

\ ~11~1:<i.5nJ~\. n1c;t',:L:l\.).:n .

fcbnür .28.

P. H.

, .,t.,-

't d

1·

..J ~LL t-J .)./ ll „1
;/li ~ -...... .
........................................
•

_

f

•

aláírás

K.c:lt:

„ ... „ ...... „ .. „ .•... „ „ „ ... .

P.H.
aliírás

/

f·L

\ " \l

\
'

NYILATKOZ4 T

t- h -·

1

1!-._:....

1 91

Alulírott Mészáros Szilárd a Váci ~lihály Kulturális Központ költségvetési szen: igazgatója jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett
költségvetési szennél gondoskodtam:
a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredmfoyes működtetéséről.
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szer.-ezeti célok és
értékek iránt valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
.._,
szerv vag\-onkezelésébe~
_..,
használatába adott vag\-on
_..,
rendeltetéssz~rű
'
a költsé~rvetési
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
,_ a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
,
a költségvetési szen· tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
-; a tef\"ezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
'
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
,,_. az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
-,.. a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
-,.. olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak
,_. a szervezeten belül jól körülhatárolt \·olt a felelősségi körök meghatározása~ működtetése, a
vezetők a szerveut minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítli
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,
,

,

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.

Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően.
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hel)tállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.
megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézmémiik működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékonyságát

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy
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elemeket be kell tartanunk. A független bdső ellenőrzést'hltézmén}ünkben a Nyíregyháza l\Iegyei Jogú
Város Pol~ármesteri
Hivatalának Ellenőrzési Osztáh:a vé2zi.
-

.

-

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfrlelően.
átláthatóan, tdjes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségwtési szer. gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési
kötdezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyiregyháza. 2019. február 27.
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BJ Az Aj pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .„„ .. „„ .............. „„ .... .
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Alulírott Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum költség\etési szav vezetője jogi frlelösségem
tudatában kijelentem. hvg) az előírásoknak mc:gfddöen 2018. évben az általam vezetett
költségvetési szervnél gondoskodtam:
a belső kontroll rendszerek szabályszerű. gazdasúgos. hatékony és eredményes müködtetéséröl.
r
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, arndy biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt. valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
r
a költségvetési szerv \ agyonkezeksébe. használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről. az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
,
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
r
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség es a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
,_ a ten~ezési, beszámolási.. információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséröL azok
teljességéről és hitelességéről.
r
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
,
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
-, a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évTe vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
-, olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizon)'Osságot n)újt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
-, a sz~rv~ezeten belül jól körülhatárolt volt a f~lelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
esú,:.:·,zökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet:Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer:Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hel]1állóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer:Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékonyságát
I'\'yomon követési rendszer (monitoring):A folyumutos dlenőrzés be~pül int~zmfoyünk mindennapi
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Alulíwtt Dr. -:\agy Erzsébd a '.':yiregyh:íz:i Gyem1ekj1.1kti AL1pdlátási Intámény. mint költségvetési
'.'LCr\ \ c1etóje j,):!i t'clelösségem tudatában kijeknk:m. hogy az elöírá.~oknak megfekh5en 2018.
0\bcn az ált.lbm \elctett költség\etési szennd gon.h)skodtam:

a bdsó k,mtrnll rendszerek szdbálysz:erü. gaLi..faság,)s. h.uékony és eredményes müköJtetésáől.
(íl) an szen czcti kultúra h1lakításáróL amdy bizwsítja ::u elkötdezctt:>égct a szen aeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás én énycsítésének biztosítására.
a költségvetési szen \agyonkezdésébe. használatába adott vagyon renJeltetésszaü
igfoybevékléröL az alapító okiratban előírt tevékenységá jogszabályban meghatároLOtt

r
r

,

kö\ etdményánek megfeklö ellátásáról.
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a cdnak megfddö frlhasználásáról.
a költségvetési szen- tevékenységében a hatékonyság. eredményesség es a gazdaságosság
követelményeinek én·ényesítéséről.
--, a tc?n·ezésL beszámolási_ információszolgiltatási kötel~z~tts~g~k t~lj~sítéséröL azok
teljességéről és hitelességéről,
„ a gazdálkodási lchetöségek és a kötelezettségek összhangjáról.
-,. az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
-, a b~n)-újtott beszán1olók a jogszabályi előírások sz~rint a \·alóságnak megfel~lő~n, átláthatóan,
teljes körúen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzüg;i évre Yonatkozó kiadásokat és
bevételeket
„ olyan rendszert yezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyt\jt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
„ a szef\ezeten belül jól körülhatárolt volt a frlelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vaet ·k a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel ;.mnak érdekében, hogy Yégre tudják hajtani a meghatároz.ott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

„

„

A Yonatkozó szabályok
eleget:

bdső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
SzerYezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabál;i környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat. melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer:Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intáménvük müködésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igénydná. Iratkezelési kvékenységünkct felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékonyságát
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Kij dcntem. hvgy a benyújtütt beszámoló a jogszabál: i elöírások szerint a \ alóságnak megfddöen.
átláthatóan. tdji;:-s körüen és ponwsan tükrözi a 2018. évre rnnatk0zó kiadás,)kat és be\·ételeket.
Az
te)\

általam \ aetdt k.t:~ltség\ dési szerv gazJ3sági wzetóje deget tett Litgyévben eseJd„es
ábbképzési kötde1ettségfoek a bdső kontrollok témakörébi;:-n:igen-nem
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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Alulírott Lengyelné Pogácsás .Mária a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
költségwksi szer> vaetője jogi felelősségem tudatában kijelentem. hogy az előírásoknak megfelelően
2018. éYben az általam wzetctt költségwksi szennd gondoskodtam:
a belső kontroll rendszerek szabályszerű. gazdaságos. hatékony és eredményes működtetésáöl.
olyan szen ezcti kultúra kialakításáról. amely biztosítja az elkötelezettséget a szen ezeti céLJk és
átékek iránt rnlamint alkalmas az integritás érYényesítésének biztosítására.
a költségvet~si szen \ agyonkezelésébe. használatába adott \agyon rendeltetésszerű
igénybevételéről. az alapító okiratban elöírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
köwtelményeknek megfelelő ellátásáról.
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
a költségvetési szen te\ ékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
a tervezési. beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről.
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a \'alóságnak megfeklően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi éue \'onatkozó kiadásokat és
bevételeket
olyan rendszert yezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak,
a szervezeten belül jól körülhatárolt \'Olt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában rnltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:

Kontrollkörnyezet: A 2018. évben is rendelkezett az intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirattal. és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Intézményünk feladatainak ellátására hatékony
szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi
köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső
szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet
Yáltozásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok jaYítását folyamatosan
\'é ge7..zük.
Kockázatkezelési rendszer: Az intézmény teYékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok
kockázatelemzés során kerül feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszerben a kockázatok
felmérése és az intézkeMsek folyamatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett.
A feltárt kockázatokat értékeljük. elemezzük. rangsoroljuk. a szabályzatokat aktualizáljuk.
KontrollteYékenységek: "\ kontrollte\·ékenységgel biztosítjuk a
kökk1cttségYúllalásuk. a sz.;rz;)Jé:c;ck. a hözámoki helytálló:.ágát.
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Alulírott Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ költségvetési szerv
v~zetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott -..-agyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
,,. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
--,. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
-,,, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
-, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
-,. az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
--,. a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
;- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
", a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
e ?közökkel annak érdekében, hogy -..-égre tudják. hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,
-,

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem

eleget:
Kontrollkörnyezet: Intézményünk. feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon követjük a
kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztünk.
~nformációs

és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatekonysagat.

al~anak rendelkezésre
feJl~sztést, i~ényelnek.
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Alulírott Tóth Béla a Közintézménnket Működtető Központ költségveksi szerv \·ezetüJe jogi
fddösségem tudatihan kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az áltabm vezetett
költség\ etési szen nd gondoskodtam:

„

a belsó kontnillrendszerek szabályszerű, gazdaságos. hatékony és eredményes müködtcksáöL
.,. ol;.:m sLen ezeti kultúra kialakításáról. amely biztosítja az elkötelezettséget a szen aeti célok és
értékek iránt, \abmint alkalmas az intehrritás énényesítésének biztosítására,
,,.. a költségyetési szer\ vagyonkezelésébe, használatába adott \agyon rendeltetésszerü
igénybevétel éröL az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
,
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
'
a költsét,T\-etési szen· tevéken)·ségében a hatékonyság, eredményesség es a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
a ten ezésL beszámolási, infonnációszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
-, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
-,, a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi é\.Te vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
-;.. . olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak,
a szen·ezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szen·ezet minden szintjén tisztában rnltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkd :mnak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják .:..1 eiért eredményeket. E tevékenységről a vezeröi beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

„

„

„

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem

eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szen·ezeti struktúrát alakított ki.
Szen·ezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően.
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük. Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatunkat felül kell vizsgálni. A következő évben eleget kell tennünk az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016. április 27.-én megjelent 2016'679 rendelete (GDPR) és a vonatkozó hazai
jogszabályokban előírt kötelezettségeknek.
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek:

A

kontrolltevékenységgel

biztosítjuk

a

költségvetés

tervezése,

a

k~teleZ:~ttségvállalások,, a sze,rz§dések,, a be~z4moló helytá~ló~ágát. . Folya~.atosan nyomon kell

kovetnunk a kontrolltevekenysegunk hatekonysagat, melyet evrol e\.Te feJlesztenunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük müködésével kapcsolatban. A belső kommunikációink to\·ábbí
fejkszté;.;t igényelnek. Irntkezelési tevékenységünket felühizsg:ábta folyamatos. javítani kdl a
,

'1

•

'

Ui,.l.1,...;j.'\,,\..JÜ) J~±-Sd.l.

~·unkájába. 20 l 8-ban ~ondoskodtam a külsö és bdső ellenőrzések: alapJan keszült mtezkedes1 tervek:
végrehajtásáról. A kfüső ellenőrzésekről végzett milvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi
ele~meket be kell tartanunk. A független belső eTlenőrzést intézményünkben a l\íyiregyháza l\Iegyei Jogú
Város Pol.gárrnesteri
Hivatalának Ellenőrzési Osztálya
~
- végzi.
r; (, <")
L

L·

~.

Kijelentem. hogy a benyújtNt beszámoló a jogszabályi előírások szerint a \alósignak megfelelően.
átláthatóan. teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és be\ étdeket
Az általam vezetett költség:vctési szer\ gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes hnáhbképzési
kötelezettségének a bdső kontwllok ténukörében: igen-nem
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.-\lulírntt Tóth Béla a KöLintáményeket MüköJtető Központ - mint a Gazdasági feladatokat
Ellátó Központ jogutódja - költség\etési szen \ezetője. Ko\ács Józsefné intámény\ezet()
nyilatkozatüt figydembe \éve jogi foldösségem tudatában kijelentem. hogy az előírásoknak
megfelelöen, 2018 évben a Gazdasági feladatokat Ellátó Központ költség\etési szennd
gondoskodtam
:J

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamim szabályszerű, eredményes, gazdaságos
és hatékony működéséről,

o

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szenezeti
célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek
meghatározott kö\etelményeknek megfelelő ellátásáról,
a rendelkezésre álló

u

előirányzatok

jogszabályban

célnak megfelelő felhasználásáról,

a költségvetési szen tevékenységében a hatékonyság,
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

eredményesség és

a kn-ezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek
telj esség:érő l és bitelességéröL
khetőségek

rendeltetésszerű

teljesítéséről,

a

azok

:i

a gazdálkodási

o

intézményi számviteli

o

olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszeriíségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

o

arról, hogy a vezetők a szcn·ezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal
és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a
meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről
a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos inforrnációrnl rendelkeztem, a
tevékenysége folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok
tettem eleget:

és a kötelezettségek összhangjáról,

rendről,

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint

Kontrollkö rnyezet:

A::. im!::.m~m n:::.et.Jsjl!o::.ójhíja és srilusa. Új fenntartója lett az intézménynek 2018
éYb..:n ..-\z intúmfoy \ezetője igyekezett az újnak megfeldó jövőképet kialakít.mi
Törekedett a külső intá1fö!ny\ezet.:"ikkd a megfolelő k,)mmunikáció kialakításúrn.
K.ön?tte és beLm,)tta a jogszabályokat, melyet megfeldóen szabályo1ta le a belsö
szabályzataibJn is. Igyekezett moti\álni a munkatársait. a j,)bh mun_._i(a\ égúsre
j uulm::uá.~sal.
A szervezet kocká1ati tűrőképességét al:iposan. megfontoltan. alacsony kockázatot

váll ah a hozh1 meg.
A megszokott eltérö helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt. átgondolt,
és gyors reakció.
Biztosított szervezeten belüli egységes szemlélet, a megfelelő munkaerkölcs, melyet az:
etikai kódex kiadásával,
világos és

egyértelmű

feladat elhatárolásárnl,

az eljárásrendek átgondolt kialakításávaL
hatáskörök és kapcsolódó

felelősség

pontos meghatározásával biztosított.

J 'ezetői stílusra jellem::.ő volr:
reális feladat kitűzés és következetes számonkérés, munkatársak ösztönzése,
megfelelő hangnem meg\·álasztása, munkatársak véleményeinek. ötleteinek
kikérése és hasznosítása. Igyekezett S/\)ciális érzékenységet mutatni a munkatársai
problémáinak megoldására.

Célok és célkitűzések, melyet az intézmény Stratégiai tervében dolgozott ki összhangban
az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott hogy olyan célokat tűzünk ki, melyek előre
mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, az intézményeknek és a
fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai igényességgel, a legmagasabb
színvonalon láttuk el. A munkatársak szakmai fejlődéséről folyamatos
továbbképzéseken \aló részvétellel gondoskodtunk.
Belső szabályzatok

e

kialakítása, a felelősségi- és feladatkörök meghatározása:

Az intézmény belső szabályzatai hierarchikusan épülnek fel, mdyek
együttesen minden dolgozót érintő követelményektől indulva az egyénre
szabott, konkrét feladatokig határozzák meg az elvárt és követendő
magatartást. A fontosabb belső szabályzatok:
az alapító okirat
a szerw1eti és múködésí szabályzat melléklet-:i
,; / j", ;

"l"t • ; '

'.

::;

a belső szakmai és pénzügyi szabályzatok
ellenőrzési

nyomvonalak

a munkaköri ldrásük.
Ezen szabályzatok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi munkájánál
alkalmazta. A közös szabályzatok az intámény társ intézmények minden területére kiterjedóen
kttek elkészítY:;;, melyekben a felelósségi körök is meg lettek hatJ.roz\a.
-

Elleniir::ési nyomrnnal

Az intézmény az ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rendszerezve lettek a szer.:ezeti
célok megvalósulása érdekében a tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek, oly módon,
hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt produkáljanak. Az ellenőrzési
nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és
ellenőrzési folyamatokat, melyek lehetővé teszik azok nyomon követését és utólagos
el! enőrzését.
-

Integritást sértő esemt!nyek kt!::elé.)·ének rendje

Kialakításra került a szen·ezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, melyben
az intézményYezetője leszabályozta a szervezet működésével összefüggő integritási és
korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét. 2018
évben ilyen bejelentés nem érkezett az intézményhez.
Integrált kockú::atke::elési rend)·::er:

A Belső kontrollrendsz.:r kéziköny\·ben szabályozása megtörtfot, kritérium rern.lszere
kialakításra került. Az intézmény valamennyi munkatársa részt vett ennek kimunkálásában, az
intézménynél nem működik kockázat kezelési munkacsoport - 5 fő munkatárs miatt. A
kockázatok értékelése, valamint intézkedési ten· készítése nem történt meg, miután az
intézmény 2018. december 31-vel megszűnt.
-

Kontrollkövetelmények:

Az intézménynél ki lett dolgozva a kontrollpontok, melyek megakadályozták a korrupció,
csalások vagy más integritást sértő események bekövetkeztetését. Belső szabályzataiban lettek
szabályozva az engedélyezési és jóváhagyási eljárások rendje, az információkhoz való
hozzáférés rendje, a beszámolási eljárások. Szabályozva lett a felhatalmazás, mely egyes
tevékenységek ellátására csak meghatározott személy lett jogosult, a feladat és felelősségi
körök elhatárolása- ki milyen intézménynél, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszközök
is meg lettek határozva - intézmény belő szabályzatai, mely 20 db.
-

Információs kommunikációs rendszer:
A7 intámény a küúrdekü adatokra vonatku1.ó tájékoztatási kötekRttségfoek nem tdt eleget

határozatában az intézmény jogutódlással történő megszüntetése után, nem lett volna
gazdaságos 6 hónapra kialakítani egy honlapot, eúrt a fenntartónál próbálkoztam adJt\·édelmi felelösnd - aki a mai napig \álaszt nem adott.
Társ intám~nyekkel. és a fenntartó ml és munkatársakkal mpi szinten. interneten, e-mailen.
\ abmint telefonos és s1emdyes kapcsolatban állt. tájéktvtatási kötdezettségfoek eleget tett.
Iratkezelési szab,ílyrat:n elkészítette, melye a \{agyar :\em.!eti Levdtár a1 év \égéig nem
hagyiJtt jóní.

-

.\vomon kövt!t.!si rcnd>::i!r fmoniroríngi.

Kis intézmény lévfo a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon khet követni a
munkamenetét. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi. A kockázatok és annak
kezelésének rendje felülvizsgálására és aktualizálásra került. A folyamatos ellenőrzés beépül
intézmén; űnk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések
alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen.
Indok: Az ABPE kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az intézményvezetője, aki
intézmény gazdaságvezetője is 2017. évben teljesítette.
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Alulírott KOVÁCS JÓZSEFNÉ a GAFEK. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2018 évben/időszakban az
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
o a belső kontrollrendszer kialakításáról,
gazdaságos és hatékony működéséről,

valamint

szabályszerű,

eredményes,

o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a

szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének
biztosítására,
o a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű

használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
o a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről

és

o a gazdálkodási

hitelességéről,
lehetőségek

és a kötelezettsége~· összhangjáról,

o az intézményi számviteli rendről,
o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
szabályszerűségére
vonatkozóan,
biztosítja
jogszerusegere
és
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

az

o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységről
a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok
szerint tettem eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak

Kontrollkörnyezet:
Az intézmény vezetés filozófiája és stílusa. Új fenntartója lett az intézménynek 2018
évben. Az intézmény vezetője igyekezett az újnak megfelelő jövőképet kialakítani.
Törekedett a külső intézményvezetőkkel a megfelelő kommunikáció kialakítására.
Követte és betartatta a jogszabályokat, melyet megfelelően szabályozta le a belső
szabályzataiban is. Igyekezett motiválni a munkatársait, a jobb munkavégzésre
jutalmazással.
-

A szervezet kockázati
vállalva hozta meg.

tűrőképességét

alaposan, megfontoltan, alacsony kockázatot

I')

L.

-

l-,)

~
',..J

A megszokott eltérő helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt,
átgondolt, és gyors reakció.

- Biztosított a szervezeten belüli egységes szemlélet, a megfelelő munkaerkölcs, melyet
az:
- etikai kódex kiadásával,
- világos és egyértelmű feladat elhatárolásával,
- az eljárásrendek átgondolt kialakításával,
- hatáskörök és kapcsolódó

Vezetői

felelősség

pontos meghatározásával biztosított.

stílusra jellemző volt:

o reális feladat kitűzés és következetes számonkérés, munkatársak ösztönzése,
megfelelő hangnem megválasztása, munkatársak véleményeinek, ötleteinek
kikérése és hasznosítása. Igyekezett szociális érzékenységet mutatni a
munkatársai problémáinak megoldására.
Célok és célkitzizések, melyet az intézmény Stratégiai tervében dolgozott ki
összhangban az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott, hogy olyan célokat tűzünk ki,
melyek előre mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, az
intézményeknek és a fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai
igényességgel, a legmagasabb színvonalon láttuk el. A munkatársak szakmai
fejlődéséről folyamatos továbbképzéseken való részvétellel gondoskodtunk.
-

Belső szabályzatok

kialakítása, a felelősségi- és feladatkörök meghatározása:

o

Az intézmény belső szabályzatai hierarchikusan épülnek fel, melyek
együttesen minden dolgozót érintő követelményektől indulva az egyénre
szabott, konkrét feladatokig határozzák meg az elvárt és követendő
magatartást. A fontosabb belső szabályzatok:

o

az alapító okirat

o

a szervezeti és müködési szabályzat és mellékletei

o

az ügyrend

o

a belső szakmai és pénzügyi szabályzatok

o

ellenőrzési

o

a munkaköri leírások.

nyomvonalak

Ezen szabályzatok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi
munkájánál alkalmazta. A közös szabályzatok az intézmény/társ intézmények
minden területére kiterjedően lettek elkészítve, melyekben a felelősségi körök is
meg lettek határozva.
Ellenőrzési

nyomvonal

Az intézmény az ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rendszerezve lettek
a szervezeti célok megvalósulása érdekében a tudatosan megtervezett lépések,
tevékenységek, oly módon, hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt
produkáljanak. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs

szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, melyek
teszik azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
-

lehetővé

Integritást sértő események kezelésének rendje

Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendje, melyben az intézményvezetője leszabályozta a szervezet működésével
összefüggő
integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések
fogadásának és kivizsgálásának rendjét. 2018 évben ilyen bejelentés nem érkezett az
intézményhez.

-

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Belső kontrollrendszer kézikönyvben szabályozása megtörtént, kritérium
rendszere kialakításra került. Az intézmény valamennyi munkatársa részt vett ennek
kimunkálásában, az intézménynél nem működik kockázat kezelési munkacsoport 5 fő munkatárs miatt. A kockázatok értékelése, valamint intézkedési terv készítése
nem történt meg, miután az intézmény 2018. december 31-vel megszűnt.
-

Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél ki lett dolgozva a kontroll pontok, melyek megakadályozták a
korrupció, csalások vagy más integritást sértő események bekövetkeztetését. Belső
szabályzataiban lettek szabályozva az engedélyezési és jóváhagyási eljárások
rendje, az információkhoz való hozzáférés rendje, a beszámolási eljárások.
Szabályozva lett a felhatalmazás, mely egyes tevékenységek ellátására csak
meghatározott személy lett jogosult, a feladat és felelősségi körök elhatárolása - ki
milyen intezménynéi, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszközök is meg
lettek határozva - intézmény belső szabályzatai, mely 20 db.
-

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem
tett eleget, mivel az éves költségvetésében a szolgáltatási költségen túl más dologi
kiadásokra előirányzata - fedezete - nem volt. A június 21-i Közgyűlésen
elfogadott 135/2018. (VI.21.) közgyűlési határozatában az intézmény jogutódlással
történő megszüntetése után, nem lett volna gazdaságos 6 hónapra kialakítani egy
honlapot, ezért a fenntartónál próbálkoztam - adatvédelmi felelősnél - aki a mai
napig választ nem adott.
Társ intézményekkel, és a fenntartóval, és munkatársakkal napi szinten, interneten,
e-mailen, valamint telefonos és személyes kapcsolatban állt, tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
Iratkezelési szabályzatát elkészítette, melye a Magyar Nemzeti Levéltár az év
végéig nem hagyott jóvá.
-

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kis intézmény lévén a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon lehet
követni a munkamenetét. Független belső ellenőrt, mint költségvetési intézmény - 4
intézmény, 5 fő alkalmazott - nem foglalkoztathattam. A kockázatok és annak
kezelésének rendje felülvizsgálásra és aktualizálásra került. A munkatársak munka
végzése napi szinten nyomon lett követve - ellenőrizve -. Külső ellenőrzések fenntartói -- során hizt.hított \1)lr n ~:onrdinác!1'i, m!n1Jenh~n se!„:dtettem
:i P:"„!rc!:::~!.
„

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
nem.
Indok: Az ÁBPE kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az intézményvezetője,
aki az intézmény gazdaságvezetője is 2017. évben teljesítette. A könyvviteli szolgáltatást
végzők kötelező szakmai továbbképzését a PERFEKT továbbképző intézménynél
teljesítettem, az igazolást a fenntartónak 2018. október 04-én megküldtem.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 28.

P.H.
t'

aláírás
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Könyvvizsgáló úr megjelenését és aktív részvételét.

10./ napirend: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési

osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem Nagy László

elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr a Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap
során 8 igen szavazattal javasolja elfogadni az összefoglaló jelentést.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Ez a szokásos éves összefoglaló jelentés az elmúlt

évben végzett ellenőrzési terv végrehajtásáról. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról. Bajnay Kornél képviselő úr? Gépét valaki kapcsolja ki.
Köszönöm szépen.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
87/2019. (V.30.) számú
határozata
az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Közgyűlés

a 2018. évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatairól, a
Polgármesteri Hivatalban lefolytatott ellenőrzésekről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
elfogadja.

11./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi
1. és II. félévi teljesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezetőit,

akik megtisztelték jelenlétükkel a Közgyűlést a napirendi pont tárgyalásán. Az előterjesztést

a Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottság is 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 4 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a határozat-terveztet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó.
Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat.
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 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

88/2019.(V.30.) számú
határozata
Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. 1. és II. félévi
teljesítéséről

A

Közgyűlés

1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási
határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállltás 201S. évi
vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.

1. és II. félévre
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2./ a 2018. 1. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (1.sz. melléklet) alapján a 120.545 ezer Ft
ellentételezési igényt elfogadja.

3./ a 2018. II. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (2. sz. melléklet) alapján a 1.901 ezer Ft
túlfizetést elfogadja.

4./ a 2018. 1. félévi és 2018. II. félévi beszámolók és könyvvizsgálói nyilatkozatok alapján a 2018. évre
az ellentételezési igény összegét 118.644 ezer Ft elfogadja és egyösszegű kifizetését elrendeli.
Határidő:

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására megjelenő pályázat benyújtásáig

Felelős:

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

2\ 4

1. sz. melléklet a 3K12019(v.3o.)sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Éua k-masy arors i•e 1
Kozlekedesl Kózpont Zrt

3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám : 24198440-2-05
Cégjegyzékszám· Cg.05-10-000500

-
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Iktatószám ÉMKK/16 -2012018.
ügyintézö. Berdár 1. -né/Kocsis T.
Tárgy· Bevételek és ráfordítasok
alakulása 2018 1. félévben
Nyfregyháza helyi közlekedésben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között, 2016 december 29-én - Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016. (XI 1.15 ) sz. határozata alapján - megkötött közszolgáltatási
szerződésben, valamint a közszolgáltatási szerződés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 99/2017.(IV.27) sz. határozata alapján - 2017. április 27-én történt
módosításában foglaltakra, Nyíregyháza helyi közlekedés 2018 1 félévi ellátásával
összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt ellentételezésre vonatkozó igényéről az alábbiak szerint adok
tájékoztatást.
Személyszállítási teljesítmények és utazási igények alakulása 2018. 1. félévben

Külszolgálati kilométer (ezer km)

1 863

-

1--

Fizető

kilométer (ezer km)

Férőhely

kilométer (ezer km)

Gépkocsi záró állomány (db)
--Átlagos utazási távolság (km)

~

-

1 887
~--

-

.

101,32

1 741

1 738

99,84

196 382

191 245

97,38

80

95,24

3,5

100,00

84
3,5J

-

-

(db)

105,44

101,34

96,11

kihasználás %

17,8

15,9

89,45

Dinamikus
Férőhely

férőhely

%

2017.1.félév 2018.1.félév

Teljesítmény adatok

A bázis időszakhoz viszonyítottan 2018 1. félévben a személyszállítási feladatok ellátására
kibocsátott teljes futásteljesítmény 1,3 %-kal növekedett. A futott fizető kilométer 0,2 %-kal
csökkent az indított járatok számának csökkenése által, viszont a külszolgálati
teljesítménynövekedést, a szolgálati kilométer növekedése okozza
A gépkocsi záró állománya 4 db-bal csökkent 2017 év azonos időszakához képest A
gépjárműállomány összetételének, az indított járatok 0, 1 %-os és a dinamikus férőhely
3,9 %-os csökkenésének hatására a férőhely kilométer teljesítménye 2,6 %-kal marad el a
h~l'" ctő,1~~h m '< 6 :'"'"'
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Telofon: +36 (46) 515-0 15,
t:•f.ldl l . 1,,;1„1\1\ i....<.1111\1\.la„.

Fnx· +'313 (4S) 515-080,

•'I '

•Y ~/111\l\ lh.I

215

Az. átlagos utazási távolság nem változott. A

férőhely

kihasználás 15,9 %-os, amely az
utasszám 8,8 %-os csökkenése következtében 1,9 % ponttal kisebb a bázis időszaknál
Szállított utas (ezer fő)

2017.1.félév 2018 .1.félév

Menetjegyes összesen

%

666

691

103.74

Összvonalas bérletes összesen

4 106

3 780

92,07

Tanuló, nyugdíjas összesen

4 655

4 124

88,59

Összesen:

9 427

8 595

91 ,1 8

Utaskilométer (ezer km)

2017 .!.félév 2018.1.félév

%

2 666

2 765

103,74

Összvonalas bérlet összesen

14 371

13 232

92,07

Tanuló, nyugdíjas összesen

16 292

14 433

88 ,59

Összesen :

33 329

30 430

91,30

Menet1egyes összesen

2018 1 félévben az értékesített bérletjegyek darabszámának jelentős csökkenése által az
utasszám változása 8 8 %-os elmaradást mutat a bázisévhez képest Az. utasok számának
csökkenése a számított utaskilométerben is 8,7 %-os elmaradást okoz 2017 . 1 félévéhez
képest

Az. utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás A KSH adatai szerint az aktív
korú népesség száma évek óta csökken , ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik
az utazást ingyenesen vehetik igénybe. Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint
tartósan csökken az alapfokú , a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő , helyi utazási
kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.
V. Pénzügyi feltételek
A közszolgáltatási szerződésben a szolgá ltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben 2018. 1. félévben az indokolt fő költségsorok és a bevételek, az alábbiak
szerint alakultak.
Ráfordítások alakulása
A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018 1 félévi összes ráfordítása 1 022 068 ezer Ft-ban
alakult, mely a bázistól 12.371 ezer Ft-tal (1 ,2 %-kal) magasabb
Nyíregyháza helyi kozlekedés osszes koltség és raford1tás
' s~ ,_e el'( s.: .
. . -„
se e·~ - os~:e:ce e:e ~ö -·~.r.::a--,
2017. 1. félév tény 12018 . 1. félév tény 1 index (0 a) 1
eltérés
1 %9 s9-1
1 022 0~81
101 21
~2 371
-"'~

~
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Az anyagjellegű ráfordítások összege 373 049 ezer Ft, amely a bázistól 12, 1 %-ka

(51 152 ezer Ft-tal) alacsonyabb
Ezen belül az anyagköltségnél (259.388 ezer Ft) 20,3 %-os (65.976 ezer Ft) csökkenés
tapasztalható, ami az üzemanyag költségnél és a fenntartási anyagoknál jelentkezik
elsösorban a 2018 február hónaptól üzemeltetett új gázüzemű MAN típusú autóbuszok
hatására
Az anyagköltség 57,3 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és CNG
költség (148 .566 ezer Ft), míg 27,7 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához
felhasznált fenntartási anyagok költsége (70 795 ezer Ft)
Az igénybe vett szolgáltatások értéke (93 106 ezer Ft) összességében 2,6 %-kal
(2 359 ezer Ft-tal) magasabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál
jelentkezik.
Az egyéb szolgáltatások értéke 20. 120 ezer Ft, melynek 13 143 ezer Ft-os növekedését
elsösorban az autóbuszok CASCO és kötelezö biztosítási díjainak emelkedése (2017 .07.01töl ÚJ szerződés), illetve CNG-s buszok CASCO biztosítása okozta
A személyi jellegű ráfordítások értéke 592.066 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására

bázistól 14,3 %-kal (74 128 ezer Ft-tal) magasabb.
A ráfordítások 71,7 %-a bérköltség (424 310 ezer Ft), 11,5 %-a személyi
kifizetés (68 259 ezer Ft) és 16,8 %-a járulékok (99 497 ezer Ft)

jellegű

egyéb

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött
bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg·
•
•

A minimálbérre és a garantált bérminimumra történö ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2018 január 1-jei hatállyal megtörtént.
A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövede l meirő l
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a
KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi
Közlekedési Munkástanács) A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a
bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018 években olyan bértarifa
rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözöségek egységes
kezelését
A végrahajtás elveiről 2018 év vonatkozásban :
autóbusz-vezetőkre és szakmunkásokra
betanított - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságná l munkaviszonyban töltött idö alapján minimális alapbér kategóriákat
á lapított meg

3

217

A 2018 éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek 2018 1
félévben társasági szinten átlagosan 24 810 Ft/hó/fő összeggel, 11,9 %-kal növekedtek,
ezen belü az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13_1%-kal növekedtek.

Az értékcsökkenési leírás összege (47.112 ezer Ft) 14 8 %-kal (8 200 ezer Ft-tal)
alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése
miatt Az értékcsökkenés 69,5 %-a (32.724 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége

Az egyéb ráfordítások (9 827 ezer Ft) 2.323 ezer Ft-os csökkenésének oka

elsősorban

az

alacsonyabb helyi adó fizetési kötelezettség

A pénzügyi ráfordítások összege (14 ezer Ft) 82 ezer Ft-tal csökkent, mely a fizetett
kamatok tekintetében jelentkezik.
Bevételek alakulása
A
2018
1
félévi
nettó
árbevétel
57 4 834
ezer
Ft,
mely a
bázistól
55 045 ezer Ft-tal maradt el, ami 8,7 %-os bevétel csökkenésnek felel meg A
személyszállítási tevékenységből származó bevétel 571.260 ezer Ft míg az autóbuszközlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pi reklám) árbevétele 3 574 ezer Ft.
Személyszállítási bevételek alakulása 2018 . 1. félévben :
2017-2018. 1. félévben felhasználtjegyek-bérletek értékesítésének bevétele
Menetdíj bevétel (ezer Ft)

2017 .l.félév 2018.1.félév

Menetjegy

%

140 347

146 307

104,25

16

58

354 ,54

Összvonalas bérlet

205 750

190 455

92.57

Tanuló, nyugdíjas

189 443

167 615

88,48

3 166

103

3,26

66 931

66 721

99,69

605 653

571 260

94,32

Egyvonalas bérlet

Egyéb bevétel
65 év feletti menetdíj támogatás
Összesen :

A táblázatban kimutatott értékesítési bevételek volumene a jegyek és bérletek érvényessége
szerinti időszakra kimutatott nettó árbevételt és azok vizsgált időszakának, 2017-2018 1
félév eltérését mutatja.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018 1 féléves személyszállítási nettó árbevétele
571.260 ezer Ft, az előző év 1 félévéhez viszonyítva 34.394 ezer Ft-tal kevesebb, 94 ,32 %ban realizálódott
A helyi menetjegy összbevétele 146 307 ezer Ft amely 4,25 %-kal magasabb 2017 1
félévéhez képest A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy

4

értékesítés növekedésének köszönhető , melynek hatását tompította az időkedvezményes és
külterületi menetjegy eladás visszaesése
A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának
csökkenése okozza A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. 1 félévben 167 .615
ezer Ft volt, mely 21 .828 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.

Az általános bérletek nettó árbevétele 190 .513 ezer Ft. Az általános

bérletből

az egyvonalas
bérletek értékesítési nettó árbevétele növekedett a bázishoz képest, az összvonalas bérletek
volumene 190.455 ezer Ft, amelynél 7,4 %-os, 15 .295 ezer Ft volt a bevétel csökkenése a
~zsgáltidőszakban

Az egyéb személyszállítási bevételek 3 063 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység
keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner
személyszállítási szerződés 2017 év közbeni megszűnése okozta

részéről

történő

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
szóló 121/2012. (VI 26) Korm rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások
után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott
településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő , a
kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos
normatív 2.030 Ft/db értéken vettük fig yelembe
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitíkai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
9.582 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás elmaradása 9 373 ezer Ft A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának
visszaesésére vezethető vissza A KSH által közölt adatok alapján a település
lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhetö támogatás
209 ezer Ft-tal kevesebb lett
A nettó árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése az utasszám visszaesésével
magyarázható A jegydarabszám visszaesése az utazási szokások változásával is
magyarázható A teljesárú bérlet vásárlása vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más
utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárra l, vagy motorkerékpárral
bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy
a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés

Az egyéb bevételek összege 452 971 ezer Ft, melynek közel 98 .7 %-a (447.305 ezer Ft) a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1%
árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével számított ellentételezést igény összege
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előző évi igényhez képest az ellentételezési
igény 68 846 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblazat tartalmazza ·

Az. 1a számú mellékletben látható, hogy az

'
Ellentételezési igényre
gyakorolt hatás (EFt)

Megnevezés
Nettó árbevétel változása
Aktivált teliesítménvek változása
Ellentételezésen kíwli eqyéb bevételek változása
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése
Személyi

je ll egű

ráfordítások nö-..ekedése

55 045
-266
2 129
-51 152

Értékcsökkenési leírás csökkenése
Eqyéb ráfordítások nfüekedése
Pénzügyi eredmény hatása
Árbevétel arányos nyereség csökkenése

74 128
-8 200
-2 323
36
-551

Ellentételezési igény növekedés

68 846

Az. ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 5 666 EFt, mely a bázistól
2 129 EFt-tal alacsonyabb Az. egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj,
káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét
A pénzügyi bevételek értéke 11 ezer Ft mely a bázistól 1 18 ezer Ft-tal kevesebb
elsősorban a kamatbevételek csökkenése miatt
Eredmény alakulása
A közszolgáltatási szerződés 8 sz. melléklete szerinti eredmény elszámolást a
1a és 1 b számú mellékletben mutatjuk be. Az. 1a számú melléklet az 1 % árbevétel arányos
nyereséghez (5 748 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (447.305 ezer Ft), míg az 1b.
számú melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 326 .760 ezer Ft ellentételezési
előleg alapján számított eredményt tartalmazza, mely -114.797 ezer Ft veszteség

Az. előzőekben ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység
2018. /. féléves adózás előtti eredménye a teljes 447.305 ezer Ft-os ellentételezési
igény figyelembe vételével 5. 748 ezer Ft. (1a. számú melléklet)
A közszolgáltatási szerződés módosításban megállapított 326. 760 ezer Ft 2018. /. félévi
ellentételezés figyelembe vételével, az adózás előtti veszteség 114.797 ezer Ft (1b.
számú melléklet) .
Ellentételezési igény
A közszolgáltatási szerződés Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018 1 félév
gazdálkodási eredménye alapján szám1tott indokolt költségek és bevételek azt mutatják
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hogy a szerződés szerint szükséges ellentételezés összege 447 .305 ezer Ft, mely
tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget
is
Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018 1 félévre, összesen

326. 760 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat
átutalt társaságunknak
Az Önkormányzat az érvényes közszolgáltatási szerződés V.4.3 pontja szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előirások alapján, 2018 1-VI hónap
vonatkozásában a szolgáltatási időszak végét követő 60 napon belül a valós és tényleges
adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget

A 2018. 1. félévi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2018. 1. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447.305 ezer Ft, melyből 326.750 ezer
Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018. 1. félévben, így elszámolási
különbözetként további 120.545 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2018. 1. félévre
vonatkozóan.

A 2018 féléves főkönyvi adatok - tekintettel arra hogy az adatok zárásáig a támogatás
rolyósítására nem került sor - nem tartalmazzák a 2017. és 2018 évben megvalósuló
bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (111 22.) Korm határozat alapján biztosított
forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján
105 763 ezer Ft támogatást jelent 2018 1 félévére vonatkozóan

Számviteli elszámolás
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a

Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási,
elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási
szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli
szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra. amelynek érdekében felmerültek A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített
vetítési alapok, összefüggések alapján történik.
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118 .19
100.00
233 ,17

0
69 397
69 397
·551
68 846
0
68 846
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Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Ny1regyháza Helyi közszolgáltatás

1 b. sz. melléklet

A társaság 2018. · félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz melléklete szerinti szerkezetben

Sorsz .

A tétel megnevezése

2018. 1 felev tény

1.

Ertekes1tés nettó árbevétele

574 834

11

Aktivált saia tel,.:s1tmenyek érteke

Ill.

Egyéb bevételek

0
332 426

5.

AnyagKöltséq

259 388

6

lgenybevett szolgáltatások

93 106

7

Egyéb szolgáltatas

20 120

8
9

ELABE

IV.

Anyagjellegü raforditasok

373 049

10
11

Bérköltség

424 310

12 .

Bér jarulék

v.

Személyi jellegü raforditások

VI

Ertekcsökkenés1 leírás

Vll

Egyéb ráforditások

435

Közvet1tett szolgáltatas

Szemelyi Jellegű egyeb kifizetések

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV EREDMENYE
Penzugy1muve1etE:c bevetele1

x.

Pénzügy· müveietek ráfordítása

B

PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

e.

ADÓZÁSELŐTTIEREDMENY
bevételből :

68 259
99 497

IX.

egyéb

0

ellentételezés összege

Allami tamogatás
Onkormanyzat1 ellentételezési igény·
E1 lentételezési igény összesen.

1 % nettó árbevétel arányos nyereség·
Ellentételezési igény összege:
Önkormányzat altal előlegként átutalt ósszeg :
Bevételekkel nem finanszírozott összeg

592 066
47 112
9 827
-114794
11
14
-3
-114 797
326 760
0
441 557
441 557
5 748
447 305
326 760
120 545
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Az Észak-magyarországi Közleked6sl Központ Zrt. nyíregyházi hetyl személyszátttusl
tev6kenysegének bevetelekkel nem fedezett Indokolt költségeinek 2018 1. félévi elszamolása
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Petőfi u. 14.

Tel./Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434
e-mail. privathaszon ü:t-on'ine.hu
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Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:OS-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az ÉszJk-magprorszagi Közlekedési Központ 7.rt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város által megkötött
közszolg:11tdt<ísi szerződés Nyíregyházc1 Megyei Jogú Véiro~ közigazgatási határán belül az
,rntóbusszal végzett mi netrend szerinti helyi személysz,lllitásra, 2018. Oó. 3.l -án lejárt Ezzel
kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. elkészítette a
közforgalmú közlekedés 2018. első féléves tényleges teljesítéséröl szóló beszámolóját, amely az
időszaki tényadatokon alapul.
AL Ész,1k-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018 06. 30.-i fordulónapra elkészített féléves
mérft>ge és eredmény kimutatása a számviteli liirveny elő1rcisa alapian és az általános szánwitel1
elvek figyelembe vételével készült.
A t,1rsasag dltal k1alakltott nyilvántartási elszámolás1, értékelési l'l'ndszere alkalmas arra, hogy a
közszolgáltatási fol,1datokhoz kapcsolódó eszközökel és fon clSOkcll, bevételeket és rJford1tásokat
elkulonítette'1 kezel e

A bevetellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi
könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalm;:izásával, a társaság Önköltség
szá111itís1 szabályzatának megfelelően .

A Kózszolg;Jltatási <;zerzéídés 8. számú melléklete szerinti félrves eredmény kimutatás -a penzugyi
ellentt'.>ti:'iezés számitása megfelel a t.írsasá~ Számvitelt poltt1bj<.1han eloirt.,1knak és összhanghan
van a l\özszolgált.~tas1 SzL'rződrs „Pénzügyi feltételek" V.1, V.2 V.3. pontja1b,rn fogldltakk;1l.

A 2018. 01. 06. 1d1íszakra vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzl'les szám1tása me~folt'I a
Köz.;zol~álcit. ->zerződés ,.S,:olgáltatót mt'gtllctó ehentt>tl'lr>zés" V.4 pnntj.íhar előírtdknak.
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Az Észak-magyarországi Kozlckedés1 Központ Zrt. Nyíregvház:1 Mc~yc1 Jogú varos tcruletén
,wtobusszal vegzett mem·trend szerinti helyi szcmelyszállítás1 tevekcnyscgével kapcsolatos egyes
clózett's adatc.11 2018 0 l ·06 hóra cll al,'tbbtak:

Öso;~eg (ezer Ft)
„ t>.konevezés
_J:l
t
1 022 068
• Ü'isz~s kolt_s.~g és ra(ord1t.ls
-Értékesítés nettó arbcvételc
574 834
·---~ - - - - --- !Aktiy,1lt s.i.E.t ~esítmények
0
f P~nzügy1 műveletek bevételei
11 ;
E éb bevétel
- -----+-- - - 452 971
- ebbtíl önkorm.1n~'"Z.1t1ellentételezési1gcny amely tartalmazza az 1%-os
net~ árbevétel driÍnyos nycr~sége.!_ __
_
_ --~- - + - - - - _!47 395
120 18. 1. félévben az ÖnkormányzJt 99/2017.(IV.27.) határozata abpján
1átutal!_ ellentételezés1 ~lólcgek össz~e__________ +
326 760
!_normatív ~!!ami lámE_gatás 2018. 1. félévre
~ _
0
~g_en feluh ellt?_ntételez~5-!_!gény _
~

~

r
1

r-

A fenti adatok al,1pj.1n az Észak-magyarországi Kozlckedésí Kozpont Zrt 2018. j,muár 0 l. és június
30 között autóbusszal végzett menetrend SZ•'rinti helyi személyszállttási tevékenységgel
kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentétclezesi 1genye 120 5·15 ezer Ft, amely a 2018. évi
végkg»s konyvv1zsgált adatuk fuggvényében v,]ltozhat

Jelen konyvviz:;g;t1ó1 nyilatkolat a Kozszolgáltata-;1 Szenódés Vl.2.1 18. pontja alap1án készült, a
közgytilés1 elóteqesztéshez.

Szolnok. 2018. augusztus 15.

"Privát HASZON"

I

Könyw!zsg~ló és Adótar~csadO Kft.
5000 Szolnok, Pet6!i S út 14.
Erg szám: 00058E

Makács Pálné ügyvezetó
Privát HASZON" Kft
5000 Szolnok. Pctofi u. 14.
nyilv,\ntartási sz.ím: 00ü686

Neubauer J,ínosné
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilv;ínt,1rt.ísi sz.lm: 004 758

,

,.., r- '7
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2. sz. melléklet a f8./2019(V.30.)sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés
2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette :

Kocsis Tibor forgalmi igazgató
Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte:

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes
Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta:

Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült:

Nyír~gyh"áza M~gyei

Jogú Város KözgyG!ésén~k 2019. május havi ülésére
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Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt

Tartalomjegyzék
1 Vezetői összefog laló, bevezető

............ „

3

•• .

II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása

6

111 A szolgáltatás fe ltételei, közszolgáltatási követelmények

7

111 1 A szolgáltatások folyamatossága .. .. ........
111 2 . Személyszállítási feltételek
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19
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..„ .... 19

- A következő évi menetrend és d íj megállapítás alapját képező javaslatok .

19

- Az utas szállítás általános körülményei ...

. ..

Mellékletek:
sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2 sz. melléklet: 2018 11 félévben a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
3 sz. melléklet: A társaság 2018 II. félévi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási
Szerződés 8 . sz. melléklete szerinti szerkezetben
4 sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi

1

személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018 11
félévi elszámolása
5. sz. me lléklet: Könywizsgálói nyilatkozat

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz ekedés1 Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 11 fé évi
telJes itésére vonatkozóan
Előkészítette . Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalm i üzemvezető
Fllenör·zte Dr Miskolci Kata 1in vezérigazgató helyettes tgnácz Lász!ó közlekedési fö1gazgató
Jovahagyta Pelcz Gabor vezengazgato
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyú'ésenek 2019 május havi ülesére

Észak-magyarországi Köz:ekedésr Központ Zrt

1.

Vezetői

összefoglaló,

bevezető

2018. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta A szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos
volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás
működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási
Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31 .
napjáig volt jogosult.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgá ltató
csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás
ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú
közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 334/2016. (Xll.15.) sz. határozatával elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. január 1.
napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig volt jogosult és egyben
kötelezett.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI . törvény 24. § (4) d) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül
a közszolgáltatás folyamatossága , azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés
megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017. (IV.27 .) sz. határozata alapján Felek
között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására került sor,
időbeni hatálya 2018. június 30.Az időbeni hatályon túl néhány pontja módosult és kiegészült a
szerződés a CNG üzemű autóbuszok üzembeállításának előkészítéséve l.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatója által 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés
módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás
folyamatossága érdekében 2018. JUmus 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést
meghosszabbítjuk, és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az
önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemű, új autóbuszok üzembeállításának
előkészítésével.

A CNG
működés

töltőállomás műszaki

átadás-átvételének folyamata 2018 január 19-én lezárult, a
megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése folyamatban volt. A CNG

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyfregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. félév1
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forga.mi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö
Ellerőnzte Dr Miskolci Katalin vezérigazgató helyettes lgnacz Lás1ló közlekedési főigazgató
Jovanagyta Perez uaoor vezengazgato
Készült. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019 május havr ülésére
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autóbuszok átadás-átvételi eljárása 2018 február 31-ig lezárult Az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata az átadásátvételi
eljárásokkal
párhuzamosan
előkészítette
az
üzemeltetésre
vonatkozó
rendelkezéseket, melyet az önkormányzat képviselőtestülete az 1/2018. (1.25.) számú
határozatában fogadott el
A szerződésmódosítást az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKOP IH részére is
megküldte figyelemmel arra, hogy a kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített fenntartási
időszakra vonatkozó kötelezettségeket az önkormányzat közszolgáltató útján kívánja teljesíteni
a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés keretei között.
A módosított Közszolgáltatási Szerződés időbeni hatálya alatt, illetve azt követően is
egyeztetéseket folytattak a felek, de a szerződéstervezetek vonatkozásában nem tudtak
megállapodni.
További egyeztetések eredményeként 2018. december 20 -án új Közszolgáltatási Szerződést
kötöttek a felek, és abban állapodtak meg, hogy a Szerződést visszamenőleges hatállyal
alkalmazzák 2018. július 01 . napjától kezdődően arra figyelemmel, hogy Szolgáltató a
szolgáltatást a menetrendnek megfelelően, folyamatosan biztosította.
Társaságunk a 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 2018
augusztus 31-én benyújtotta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. 1. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve
ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
ellentételezésére vonatkozó igényéről szóló tájékoztatóját
2018 1-VI hónapra vonatkozóan önkormányzati támogatási előleg összege 326.760 ezer Ft,
azaz háromszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanezer forint, melyet az önkormányzat átutalt
társaságunknak.
A Szolgáltató 2018. II. félévére tervezett ellentételezési előleg összegét 72 396 EFt/hó
összegben jelölte meg, a Megbízó azonban az előleg összegeként 54 460 EFt/hó összegű
ellentételezés előlegről határozott és ezen összeget folyósította
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. számú
mellékletének 1. 5 pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből
biztosítandó támogatás összege 2018. évben 53 169 EFt éves összegben került
megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.
A 2018. december 20-án kelt Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja,
hogy a szolgáltató köteles 2019. január 31-ig a szolgáltatás minőségének és
gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben
összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános
tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi
közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.
A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk
a várható 2018. üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 37-1/2019. iktatószámon
2019 január 31-én megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási
Szerződésének 2018. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta.
Targy Beszámoló az Észak.magyarországi Köz.ekedési Kózpont Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Varos köz1gazgatás1 hatarán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötólt Kózszolgáltatás1 Szerződés 2018 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forga m1igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
E llenőr zte Dr M1skolc1 Katalin vezéngazgató-helyettes Ignácz Laszló kózlekedés1 fő i gazgató
uUVdf.dyyíd ?ch„l GJuu1 ~clc•i\jdl\jdlv
Készült Nyiregyháza Megyei Jogú Város Közgyü'ésének 20 19 má1us havi ülésére
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A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. 2 .1.18. pont utolsó bekezdése úgy rendelkezik, hogy
Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018 évi tényleges te ljesítésérő l készített beszámolót
2019. március 31 napjáig a Megbízónak megküldi
Társaságunk e rendelkezéseknek megfelelően 2019. március 28-án benyújtotta a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. évi tényleges
teljesítéséről készített beszámolóját.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019 (IV.25 ) számú határozatában
foglaltak alapján megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására
vonatkozó beszámolót és többek között úgy rendelkezett, hogy az egyes közszolgáltatási
szerződések rendelkezései szerint e/készített beszámolók alapján állapítja meg az
ellentételezési igények konkrét összegét, ennek megfelelően kérte elkészíteni külön
2018.11. félévére vonatkozó beszámolót is.
Jelen e lőterjesztésünk célja, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint
Szolgáltató, a fenti határozat (64/2019.(IV.25.) 3. pontja alapján - 2019 május 15 napjáig - a
menetrend szennt1 helyi közforgalmú közlekedés 2018. II. félévi tényleges teljesítéséről
készített beszámolójában a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges
tényt és körülményt ismertessen a Megbízóval.
A beszámolót a Közszolgáltatási
használva készítettük el.

Szerződés

felépítését követve, az egyes pontok jelölését

Tárgy Beszámoló az i=szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nylregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött KözszolgMatási Szerződés 2018 II. fé'évi
telJesitésére vonatkozóan
Elókeszitette Kocsis Tibor forgam igazgató. Kató József forgalmi üzemvezető

:::...1.Er '"' Dr Mi~~01c1 KJ\J in , . . ,.:.r;g„2gJb h.:l,dtu.>, lgnti. . 2 :..~~2ló köz!ok~dé~; fc1g::z~~té
1

Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű 'ésének 2019 május haVJ ülésére
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II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye A 115 ezer fős lakosság menetrend
szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés
alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja melyet
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 80 db autóbusszal látott el 2018 évben A
vonalhálózat hossza Jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km .
2018. II. félévben szállított utasok száma 8 2 millió fő A város egybefüggően beépített területén
kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés
látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.
A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a
babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság
járműve i n . Ezért utasaink a városban minden vonalon, minden nap kizárólag alacsonypadlós
autóbusszal közlekedhettek.
Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink

jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az
Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak Folyamatos
kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

Tárgy Beszámoló az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza Megyei Jogú Varos köz1gazgatás1 határán belül
autóbussza' végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. fé,évi
telJesitésére vonatkozóan
Előkész ítette Kocsis Tibor forga:m igazgató. Kató József forga.mi üzemvezető
e lnr-iir'7'" Dr ~.11-;~n1c1 K'l!fflíl '/P?<>ng•Pgatr hPIY~tl"'> 'griar? l ::\~?iil ko?!ek'?r1~c;i fií1()::\?!]8tÓ
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyfrésének 2019 május havi ülésére
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Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1. A szolgáltatások folyamatossága

2018 11 félévben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.
2. Személyszállítási feltételek
2.7. Utastájékoztatás

A kell ő utas tájékoztatásról gondoskodtunk A 2017/20 18-as menetrendi időszak kezdő napja
2017 december 10 nap volt A 2017 má1us 1 - 20 17 december 9 közötti menetrendi
időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c
kiadvány érvényességét 2018 december 8-ig meghosszabbítottuk
A 2018 december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki , melynek menetrendi tartalma megegyezett
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016 (XI 115 ) sz határozata alapján
megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szerep lő menetrenddel.
Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend
módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A
www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának
aktual izálását folyamatosan elvégeztük.
2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás
2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegye llenőröket szükség

szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás
szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így
különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, .a szolgáltatói
szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken tú lmenően a
vezetéstechnikai tudnivalókra .
2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfele lő

formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta , esztétikus
állapotú formaruha viselését.
2.1.1. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a M i nőségirá nyítás i rendszer

alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük . A
forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk,
illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat
nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az
írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon
belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak
megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

Tárgy Beszámoló az !'.:szak-magyarországi Közlekedési Kózpont Zrt. Nyíregyhaza Megyei Jogú Város köZJgazgatasi hatarán belül
autóbussza végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forga m igazgató, Kató József forga'mi üzemvezető
i=i1prfü?•P l)r ~~i<;knt„„ K>1t~'ir 'l"?"rigil7!Jfl!ó h"'!yP.!tP.S . lgn::ir? 1 ~~71ó kr)7li!!l<<>rl1>~1 fi\•!)"l?!)at'i
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezétigazgató
KészLilt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyütésenek 2019 május havi ülésére
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3. A m enetrend, menetre nd-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűség et, figyelemmel voltunk
arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetől eg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a
személyzet udvarias, seg ítő kész legyen
2018 Július 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.
3.5.
E l őre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforga l mat
akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események,
rendezvény stb.) szükségessé vá ló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend
változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg
2018. 11 félévben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több
helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.
Szolgáltatási színvonal, minőség , mennyiség

4.

4.1. Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások mi nőségére , így különösen.
menetrendszerűségre , járatok pontosságára ,
zsúfoltságmentességre,
utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra ,
utasokkal való udvarias , seg ítőkész bánásmódra , az utas panaszok kezelésére,
az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére .
4.2.

IV.
3.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekrő l az okok
feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről ,
keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást
vezetünk

Működési

feltételek

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata

3.1.2. Menetrend szerinti já ratként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján
közforgalmú közlekedésre alkalmasnak m inősített, vonatkozó rendeletekben e lőírtak
szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényes ítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak
megfelelő befogadó képességű , ke llő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk.
A karbantartási , javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági e llenőrzésről, a
Javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, el lenőrizhető
nyilvántartást vezetünk.
Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város köz.gazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyt személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödes 2018 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészitette Kocsis Tibor forga1m1 igazgató Kató József forgalmi üzemvezető
Ellerör 1~e Dr Miskolci Kata 'in veiérigazqató helyettes Ignácz László közlekedési fö1gazgat6
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyü ésének 2019 május havi ülesére
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3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk.

3.3. Járművek
2018 december 31-én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 6 66 év.
Az előző évek magas átlagéletkorú autóbusz állomány megújulása érdekében a helyi
önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 2018. évben Nyíregyháza helyi
közlekedésének járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbusz
(34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ü lőhely,
128 állóhely) csuklós autóbusz. A 41 db új jármű beüzemelésére 2018. év január-február
hónapokban került sor, a korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db
SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018 év
végén az ÉMKK autóbusz állomásai által foglalkoztatott jármű állományok közül kiemelkedően
a legalacsonyabb mértéket képviseli
Az új járművek beüzemelését követően a Társaság járműtipizálási elképzeléseinek megfelelően
a helyi állomány valamennyi egyéb típusú autóbusza áthelyezésre került az ÉMKK BorsodAbaúj-Zemplén megyei üzemeihez 2018 II. félévben 1 db Solaris Urbino 12 típusú autóbusz
személyszállítási tevékenységet nem végzett, mivel motortéri tűzeset miatt nem volt
forgalomképes a jármű . Figyelembe véve, hogy a jármű nem volt gazdaságosan javítható, ezért
2019-ben selejtezésre került, viszont a 2018 december 31-ei járműállományban még szerepelt
A jelenlegi állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi
közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.
Az üzem 2018. 11 félévben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges
darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt)
autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.
A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a
menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint
igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok
részaránya a teljes állomány 100%-át teszi ki.
A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő
gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az
autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf
és
illesztés;
személyszállítási
engedély;
stb.),
valamint
kötelező
hitelesítés
felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH
által kijelölt vizsgahelyen
Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása
érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn
a Nyíregyházi üzem telephelyén
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső
takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak. A
Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 80 db autóbuszt (75 szóló és 5
Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz:ekedési Központ Zrt . Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbussza végzett menetrend szerintí helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forgalm; igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
F'llPrór•7\e Dr M15korci K!'lta 1iri VP7eriga1gfltrí hrlyPttf"i rgr.~q La57ló közleke<1 6'\1 fő 1 gil?g::1tó
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2019 május havr ülésére
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csuklós) foglalkoztattunk 2018. 11 félévben,
illetve diagram tartalmaz

amelyrő1

típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat,

Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2018. december 31.
Gyártmány név

Típus név

Db

Kivitel

MAN CNG

LIONS CITY B 2007 46.012

5

CSUKLÓS

1 LIONS CITY 8 2007 46010 1 36
1

MAN CNG
SOLARIS

SZÓLÓ

Urbino10

1

MIDI

SOLARIS

Urbino12

l 2s·

SZÓLÓ

SOLARIS

Urbino15

1

10 HOSSZÍTOTT SZÓLÓ

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2018. december 31.
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járműállomány

km/jármű,
km/jármű .

átlagos göngyölített futás-teljesítménye (2018 december 31.) 359 457
ezen belül a szóló járműveké 381 060 km/jármű , míg a csuklós autóbuszoké 35 417
2018 évben a 80 db helyi foglalkoztatású autóbusz átlagos futásteljesítménye 46 177

km/jármű/év

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nylregyháza Megyei Jogú Város közigazgatasi határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti he 1y1 személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. fé·évi
teljesítésére 'IOnatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forga'm1 igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte Dr Miskolci Kata'ín vezérigazgató hel'tettes lqnácz László közlekr;dési fö1qaz:,iató
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezengazgató
Készült Ny;regyháza Megyei Jogú Város Kózgyü•ésének 2019 május havi ülésére
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Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be .
Emissziós
osztály

Db

EURO 3
EUR0 4

30·

EUR06

41

9

• 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

2018 11 félévben valamennyi jármű alacsonypadlós kivitelű , 51 db jármű utastéri
légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 99 fő/jármű , ugyanez
a csuklós járműveknél 156 fő/jármű
A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2018. december 31 -ei autóbusz állományának
részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

V. Pénzügyi feltételek
A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti 2018. II. féléves eredmény
elszámolást a 3. sz. mellékletben mutatjuk be, mely az 1% árbevétel arányos nyereséghez
(5.600 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (378.028 ezer Ft) tartalmazza .
Szerződésbe n a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakultak
2018. II. félévben .

A Közszolgáltatási

Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. év 11 féléves összes ráfordítása 1 175 730 ezer Ft-ban
alakult
Az anyagjellegű ráfordítások összege 394 .995 ezer Ft, melynek 66,2 %-a (261 523 ezer Ft)
az anyagköltség
Az anyagköltség 54,8 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és gáz költség
(1 43.349 ezer forint), míg az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási
anyagok költsége (71 .545 ezer Ft) az anyagköltség 27,4 %-át képviseli .
Az igénybe vett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás,
karbantartás , bérleti díjak, hírközlési költségek) 114.359 ezer Ft.
szolgáltatások(18.465 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

külső

javítás,
Az egyéb

A személyi jellegű ráfordítás ok értéke 728.193 Ft, mely tartalmazza a keresetfejlesztés és a
létszámnövekedés hatását.

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz:ekedési Központ Zrt Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2018 11 félé111
teljesítésére vonatkozóan
Elökészitette. Kocsis Tibor forgam1 igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
El!cr.ör:z.t:i Dr '&;: „, K3!3';r 1czárigazg at~ hti1; n'.ta5, tgnlcz Lász!ó köz!l'!kcdé3i fő1 gazgJ\6
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyüiésének 2019 május havi ülésére
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A 2018. évi keresetfejlesztés bér és járulék vonzatának kompenzálására a 1160/2017 (111 22 )
Korm határozat alapján biztosított forrásból Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 143 583
ezer Ft támogatást számoltunk el, mely a 11 félévben jelentkezik.

A ráfordítások 68,9 %-a bérköltség (501 788 ezer Ft) 14 9 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés
( 108 549 ezer Ft) és 16,2 %-a járulékok (117 856 ezer Ft)
A személyi j ellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatkozó, a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019 évek
Jövedelmeiről szóló megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás,
melynek teljes ítése az alábbiak szerint valósult meg·
• A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
• A Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban létrejött 2017-2019 évek jövedel meiről
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt és a helyi érdekképviseleti szervezetek
(aláírásra jogosult: KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az ÉszakMagyarországi Közlekedési Munkástanács) A megállapodásban a felek rögzítették,
hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018. években olyan bértarifa
rendszert alakítanak ki , amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
A megállapodás:
autóbusz-vezetőkre,

szakmunkásokra,
betanított - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat
állapított meg.
A 2018 . éves bértarifa táblázatra történő ráá llás eredményeképpen az alapbérek
Társasági szinten átlagosan 25.959 Ft/hó/fő összeggel, 12,4 %-kal növekedtek, ezen belül
az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,4 %-kal növekedtek.
Az értékcsökkenési leírás összege (43.521 ezer Ft) melynek 64,3%-a (27.967 ezer Ft) az

autóbuszok amortizációs költsége.
Az egyéb ráfordítások (9.023 ezer Ft) 56 7 %-át az adó
járulék) képviselik.

je l legű (iparűzési

adó, innovációs

Bevételek alakulása
A 2018. II. félévi nettó árbevétel 559.976 ezer Ft, melyből a személyszállítási tevékenységből
származó bevétel 552.441 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység
(pi reklám) árbevétele 7.535 ezer Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. 11 féléves személyszállítási nettó árbevétele 552.441
ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 3 382 ezer Ft-tal magasabb
A forgalom visszaesése az időszakban is a tanuló-nyugdíjas utasok számában 7,26 %-os volt
A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. II. fél évben 145.384 ezer Ft volt, mely
14.153 ezer Ft-tal elmarad a 2017. évi II. féléves bevételtől.

Tárgy Beszámoló az t:szak-magyarország1 Köz,ekedés1 Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város köz1gazgatasi hatarán belül
autóbusszal végzett menetrend szenntí helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződé s 201 8 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
E őkészite:te r<ocsís Tibor forga mi igazgató, Kató József forgarní ü zemve zető
!'.' '""ilr?'P Or Mi-;kolr:1 K;ita 1n VP7<!ri9;i1');itó hFlfyPtte'l l9n~<:z Lá-;7ió ~i)71P,ker1P.-;i fö1g~1g-itó
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyü•ésének 20 19 máius havi ülesére
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A helyi menetjegy összbevétele 156.414 ezer Ft, amely 9,05 %-kal magasabb 2018 11
félévben. A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy értékesítés
növekedésének köszönhető .
Az általános bérletek nettó árbevétele 184 139 ezer Ft, mely 3,6 %-os (6 409 ezer Ft-os)
növekedést jelent a bázishoz viszonyítva Az egyvonalas bérleteknél 22 ezer Ft-os az
összvonalas bérleteknél 6.387 ezer Ft-os növekedés következett be
A tanuló, nyugdíjas bérletek esetében összességében 8,87 %-os 14 153 ezer Ft-os bevétel
csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva , melyen belül csupán a negyedéves bérletek
bevételében történt növekedés.
Az egyéb személyszállítási bevételek 1.538 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység
keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszá llítás i
szerződés 2017 . év közbeni megszűnése okozta
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (Vl.26 .) Konn . rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után
kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre
érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 FUfö, a kedvezményes bérletek
darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2 .030 FUdb értéken
vettük figyelembe .
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
6.385 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás elmaradása 6.063 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának
visszaesésére vezethető vissza . A KSH által közölt adatok alapján a település
lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás
322 ezer Ft-tal lett kevesebb az időszakban .
időszakban az árbevétel bázishoz viszonyított növekedése az utasszám emelkedésével
magyarázható (az utasszám alakulását a Vl.2 .1 18 pont mutatja be részletesen).
Utasszám növekedése a 2018 11 félévben a szezonalitás miatt történt, 2018 . éves szinten
utasszám csökkenés jellemző a több éves tendencia szerint.

Az

Az egyéb bevételek összege 621 .358 ezer Ft, melynek 60,8 %-a (378.028 ezer Ft) a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján , valamint az 1 % árbevéte l
arányos nyereség figyelembe vételével szám ított szükséges ellentételezési igény összege
Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 243 330 ezer Ft. Az egyéb bevételek
tartalmazzák a 2017. és 2018 évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017.
(111.22.) Korm . határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység
esetében 235 .631 ezer Ft támogatást jelent a II . félévben , mely tartalmazza az 1. félévre
számított 105.763 ezer Ft támogatást is.
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdij, káresemény, fejlesztési
célú
támogatások,
céltartalék
felhasználás
bevételét,
melyek
összességében
7.699 ezer Ft-ot képviselnek

Eredmény alakulása
A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. II.
féléves adózás előtti eredménye a teljes 378.028 ezer Ft-os ellentételezési igény
figyelembe vételével 5.600 ezer Ft. (3. melléklet)

Tárgy Beszámoló az tszak-magyarországi Közlekedes1 Központ Zrt Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszá !ításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. íé:évi
teliesitésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor rorgalmi igazgató. Kató Józser forgalmi üzemvezető
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Ellentételezési igény
A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018 11. félévi
gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a
szerződés szerint szükséges ellentételezés összege 378.028 ezer Ft, mely tartalmazza a
közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.
Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018 11 félévre összesen
326.760 ezer Ft előleget biztos ított, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat
átutalt társaságunknak.
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címen
53.169 ezer Ft támogatásban részesült Nyíregyháza, melyet Társaságunk szintén megkapott
az Önkormányzattól
Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4 . pontja szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2019. 04. 30.-ig a valós és
tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. II. félévre vonatkozó
ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929 ezer Ft-ot
teljesített, így elszámolási különbözetként 1.901 ezer Ft túlfizetés jelentkezik 2018. II.
félévre vonatkozóan.
Számviteli elszámolás
Az Észa k-magyarország i Közlekedési Központ Zrt. a hatályos Jogszabályok, valamint a
Tulajdonos vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási ,
értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában és az Önköltség-számítási szabályzatban
rögzített.
Az MNV Zrt. a felelős állami vagyongazdálkodása részeként 2016 évben új, egységes költségés eredményszámítási koncepció kialakítása mellett döntött. „A Közösségi Közúti Közlekedés
ágazat egységes költség- és eredményszámítási koncepciója" (továbbiakban EKK) az MNV Zrt
által elfogadásra került 2017. január 1-jei hatállyal
Alkalmazása az SAP ERP
rendszerhasználat esetén 2017. január 1-jétől, illetve az SAP ERP bevezetésével egyidejűleg
tulajdonosi elvárás. Társaságunk 2018. január 1-jétól bevezette az SAP ERP rendszert,
melynek keretében az SAP CO modulban kialakítottuk az EKK-nak megfelelő tevékenységi
elszámolást.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-szám ítási szabályzatban rögzített
vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz;ekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbussza végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötótt Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. félévi
!eljesítésére vonatkozóan
Előkészitette Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
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VI. Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő

jogok, kötelezettségek,

ellenőrzés

A 2018. II. féléves forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok
A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:
2017. II. félév

2018. II. félév

203 007

%

202 726

99,9

200.444

200 108

99 8

1 718
20

1 514
36

88,1
180,0

222
1.398

0
1 177

00
84 2

kimaradt járatok száma

81

16

19,8

ebből

szolqáltató hibájából

52

11

21 ,2

ebből

rendkívüli

forqalmi akadály, sorompó

0
0

0,0

ebből

0
11

Indított járatok száma
ebből

menetrend szerinti

késett járatok száma
ebből

szolgáltató hibájából késett

ebből

rendkívüli időiárás miatt
forqalmi akadály, sorompó

ebből

időjárás

miatt

0,0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 17. oldalon táblázatban foglaljuk össze.
Teljesítmény adatok
Fizető

kilométer (ezer)

2017.11.
félév

2018. II.
félév

Index(%)

1 737

1 732

99,75

195 412

188 616

96,52

Autóbusz-állomány (záró, db)

84

80

95,24

Átlagos utazási távolság (km)

3,54

3 55

100,03

105 57

99,95

94,67

13,91

15,28

109,84

Férőhely

kilométer (ezer)

Dinamikus
Férőhely

férőhely

(db)

kihasználás % helyi

A teljesítmény kibocsátás 0,2 %-kal, a dinamikus férőhely 5,3 %-kal csökkent, ezáltal a férőhely
kilométer 3,5 %-kal maradt el a 2017. évitől. A férőhely kihasználás 15,3 %-os, növekedett, az
utaskilométer 0,4 %-os növekedése és a férőhely kilométer csökkenése következtében. Az
átlagos utazási távolság az utasszám és utaskilométer azonos mértékű csökkenése
következtében nem változott. A 2018.12.31-i autóbusz-állomány 4 darabbal kevesebb az előző
évi záró állománynál.

Szállított utas (ezer

fő)

Menetjegyes összesen

2017. II.
félév

2018. II.
félév

Index(%)

677

734

108 44

Összvonalas bérletes összesen

3 502

3 755

107,23

Tanuló, nyugdíjas összesen

3 949

3 663

92 74

Összesen:

8 128

8152

100,29

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzódés 2018 11 félévi
tel1esítésére vonatkozóan
Előkészitette Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Elleriórizte Dr Miskolci Katalin vezérigazgató helyettes Ignácz László közlekedé~i főigazgató
Jovanagyta Fielcz uaoor vezeriga.zgato
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1

Utaskilométer (ezer km)
MenetJegyes összesen

2017. II.

2018. II.

félév

félév

Index (%)

2 709

2 938

108.44

Összvonalas bérlet összesen

12 257

13 143

107,23

Tanuló, nyugdíjas összesen

13 823

12 819

92 74

Összesen :

28 788

28 900

100,39

Index(%)

Menetdíj bevétel (ezer Ft)
Menetjegy

143 428

156 414

109,05

9

31

350,00

Összvonalas bérlet

177 721

184 108

103.59

Tanuló, nyugdíjas

159 537

145 384

91 13

1 642

104

6 35

66 721

66 399

99.52

549 059

552 441

100,62

Egyvonalas bérlet

Egyéb bevétel
65 év feletti menetdíj támogatás
Összesen :

Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport
teljes munkaid ős állományi
létszám (fő):

1

2017

2018

150

171

5
145

14
158

145

153

Ebből:

-

nem fizikai dolgozó
fizikai dolgozó

Ebből:

-

1

autóbuszvezető

Fentieken túlmenően 8
tevékenységet végez

fő

1

Nyíregyháza helyi közlekedésével

összefüggő forgalomellenőrzési

Targy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz;ekedes1 Központ Zrt Nyiregyháza Megyei Jogú Varos kóz1gazgatas1 hatarán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti he:yi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 II. fé évi
teljesítésére vonatkozóan
Elökeszitette Kocsis Tibor forga m1 igazgató. Kató József forgalmi üzemvezetó
Ellenőrizte Dr Miskolci Katalin vezengazgató helyettes. Ignácz László közlekedési főigazgató
Jv•d a!:jy1a P1;;11.l Gduu1 1t:Lt:f1\jdL\jd.u
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Késett, kimaradt j áratok száma 2018 . Vll.-Xll. hónapban
A késett és kimaradt helyi járatok számát valamint a késések vagy kimaradások okait a
következő táblázat foglalja össze .
Ok

--

defekt
hűtőrendszer hibája
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba
elektromos hiba
üzemanyag ellátó rendszer hiba
elfaqvás
levegőrendszer hiba
fékhiba
egyéb műszaki hiba
Műszaki okból összesen :
gépkocsivezető, forgalomirányító
hibája
tartalék autóbusz hiánya
közúti baleset
forqalmi akadály, sorompó
zsúfoltság
egyéb forgalmi ok
Forga lmi okból összesen:

Uzemi körü lmén yek között
összesen:
jeges út, havas út, köd (rendkívüli

Késett (db)
%
bázis tény
4
1
25 ,0
5
2
40,0
01
0
0,0
5,
16 320,0
01
0
0,0
4
0
0.0
0
1
0,0
1
7 700,0
1
2 200,0
20
29
145,0
0
7
0,0
1

Kimaradt (db)
bázis
tény
%
1
0
0.0
1'
0
0,0
2
0
0,0
13
0,0
0
1
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
1
1 100,0
3
2
66,7
22
3
13,6
17
8
47 .1

0
26
1177
2
273
1476 1 1485

0,0
162,5
84,2
0,0
440,3
100,6

13
4
11
0
14
59 1

0
0
0
0
5
13

0,0
0,0
0,0
0,0
35,7
22,0

1514

101,2

81

16 1

19,8

0
16
1398
0
62

1496

1

1

222

0

00

0

0

0,0

0
171 8

0
151 4

0,0
88,1

0
81

0
16

0,0
19,8

időjárás)

sztrájk miatt
0 s sz e s e n:

2018 11 félévben a bázis évhez viszonyítva csökkent a késett és a kimaradt járatok száma ,
ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.
Azt állapíthattuk meg, hogy a késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, közúti
baleset, forgalmi ok, forgalmi akadály, torlódás, rendezvények miatt következett be.
Panaszok és közérdekű bejelentések
A Közszolgáltatási szerződés 111 A szolgáltatás feltételei közszolgáltatási követelmények 2.8
Az utasokkal való kapcsolat 2.8 3 pont a) és b) pontja előírja , hogy az utasok által a szóban
előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk,
az írásban érkező panaszokat pedig nyilvántartásba vettük.
A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem
orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett
panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban
érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és
Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Köz:ekedési Központ Zrt Nylregyháza Megyei Jogú Varos közigazgatási határan belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 11 fé iévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészitette Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
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intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére Az intézkedésről a
panasztevőt azonnal, tajékoztattuk.
A Közszolgáltatási Szerződés fent hivatkozott pont1ának figyelembevételével a menetrend
szerinti helyi autóbuszjáratokra 2018 11. fé lévben utas panasz 26 db , közérdekű bejelentés 18
db Javaslat nem érkezett
Utas panaszok száma 2018. Vll-Xll. hó

2017. Vll -Xll.

2018. Vll-Xll.

hó

hó

9

20

Autóbuszvezető

munká'ára
Zsúfoltsá ra
Menetdíj mértékére
Bérletváltásra
Menetrendre
Ellenőri munkára
, Eqyéb körülményre vonatkozott
1 Pénztáros munkájára
'. Osszesen:

Index %
222 ,2

-

-

-

11

6

54,5

1

-

-

1

6

-

-

26

26

100,0

2017. Vl l-Xl l.

2018. Vll-Xl l.

Index %

hó
15
3
2

hó
12
1
10
2
1

80,0
33 ,3
500,0
100,0
25,0

-

1

1

1

Megalapozottság szempontj ából
1
1

Joqosnak bizonyult
; Részben jogos volt
Nem volt jogos
Nem bizonyult megalapozottnak
A jogosságot nem sikerült kideríteni
A vizsqálat nem zárult le
Osszesen:
----

1

2
4

26

1

_l_

-

-

26

100,0

-

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 26 panasz közül 20 az autóbu szvezető
munkájával, 6 a menetrendre vonatkozott
A panaszok közül 12 jogosnak bizonyult 1 részben volt jogos, 10 nem volt jogos, 2 nem
bizonyult megalapozottnak, 1 jogosságát nem sikerült kideríteni.
Közérdekű

bejelentések, javaslatok
Bejelentés

1

Vonalhálózatra
Zsúfoltságra
Autóbuszvezetö munkájára
Menetrendre
Bérletváltásra

1 Egyéb
Osszesen

J avaslat

2017. Vll-Xll. hó

2018 . Vll-Xll. hó

2017 . Vll -Xll. hó

2018 . Vll-Xll. hó

-

-

-

-

2
2

11

1

-

-

-

-

7
18

2
2

-

Targy Beszámoló az i=szak-magyarországi Köz1ekedés1 Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási hatarán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzódés 2018 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előké szítette Kocsis Tibor forga'm1 igazgató, Kató József forgalmi üze mvezető
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2018 11 félévben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a
bejelentések, száma a bázishoz viszonyítva nőtt.

közérdekű

2018. július 1-től beérkezett utazási igények
2018 július 1-től december 31 -ig a 2 sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének .
A vég rehajtott menetrend-módosítások
A 2018 II. félévben végrehajtott menetrend módosítások
1

2

A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2018 december 9-től új
Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt
adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016 (Xll.15 ) sz
határozata alapján megkötött közszolgáltatási
szerződés 3 sz. mellékletében szereplő menetrenddel
A 2018-2019 évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt
2018 december 8-án, helyette 2018. december 9-től a 2018-2019 évi menetrendi
időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

Az utas szállítás általános körülményei
A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak
akadályoztatva tudtuk fenntartani

A következő évi menet rend és díj megállapítás alapját képező javaslatok
A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
ellátására - a 2018 december 20-án aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2019
december 31 napjának 24.00 órájáig jogosult
A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés,
egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással,
valamint viteldíj módosítással változtatható
• A helyi autóbusz közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződésünk 111 fejezet
3.2 pontja alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2019. évben várható
veszteségének mérséklésére és az önkormányzati ellentételezés szükséges
összegének csökkentésére a helyi autóbusz menetrend módosítására az elmúlt
években benyújtottuk javaslatainkat Javasoljuk évközben, csak olyan vonalhálózat és
menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az esetlegesen indítandó új járatok a
jelenlegi helyi tordai autóbusz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott
kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen
• További megtakarítási lehetőséget biztosít az Önkormányzat megrendelésére készült
Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési tanulmány, mely részletes javaslatokat tartalmaz a
megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat ad a vonalhálózat átalakítására,
fejlesztésére.
Tárgy Beszámoló az i::szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018 11 félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forga'mi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
F'll1>niír•11" í)r Miskolci l<atr1lin yp7i>rí9az9ató-hP.lyP.l;1es 19riár7 l ~<>?'ii kií11el<w1é<;i föi9Azgr1tó
Jóváhagyta Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2019 május havi ülésére

19

246
Eszak-m<gyarorszag1 Koziekedési Központ Zrt

A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban oejelentett menetrend-módosítási
igény. Közszolgáltatás; szerződés me lékleténeK módosítására még nem került sor
A szolgáltatási időszak röv1dségere tekintettel a 2018/2019-es menetrendi évre vonatkozóan díj
megállapítás alapját képező iavaslat é.dása társaságunk részéről nem indokolt

Miskolc. 2019. má1us 13

~

fb~_

Pelcz GáhGr
vezérigazgató
E:;sz ;1<-m 11 ~r-:.. -szá::i
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Tárgy Beszámoló az Eszak-magyarorszag1 Kozle~3dés1 Kozpont Zrt Nyíregyháza Megye Jogú Város kozigazgatasi nataran oelu.
autóbussza vegzett me"et·end szenrt· "1e'y1 szeMélyszállitásra kötött Közszolga1tatasi Szerzódes 2018 11 fé!é'li
tel1esítesére vonatkozóan
Elökeszitette Kocsis Tbor forgalmi igazgató Kató lózsef forgalmi územvezetó
Elleriónzte Dr M1skolc1 Katalin vezerigazgató-heiyEttes lgnacz Lasz10 Kozlekedes fo1gazgato
Jóvahagyta Peicz Gábor vezé'19azgató
~ész ~'t N·1fr~;r1h3za ".11 e1'1'? Jr:q·j '/3ro; K:z~'/::..;~~ ie~e~ '20„ ~ ....... 1J~S \.o.11~ ..i 1ése"e
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1. sz. melléklet
Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2018. december 31.
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PGF036

LIONS CITY B 2007 46 012

PGF037

LIONS CITY B 2007 46 012

PGF038

LIONS CITY B 2007 46 012

PGF039

LIONS CITY B 2007 46 012

s

PGF040

LIONS CITY B 2007 46 012

6

PGF001

LIONS CITY B 2007 46 010

7

PGF002

LIONS CITY B 2007 46 010

8
9
10
11
12

PGF003

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF004

LIONS CITY 8 2007 46 010

PGFOOS

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF006

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF007

LIONS CITY B 2007 46 010
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18
19
20
21
22
23
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27
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30
31
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33
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36
37
38
39
40
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43
44

PGF008

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF009

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF010

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF011

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF012

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF014

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF013

LIONS CITY B 2007 46.010

PGF015

LIONS CITY B 2007. 46 010

PGF016

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF017

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF018

LIONS CITY B 2007. 46 010

PGF020

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF019

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF021

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF022

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF023

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF024

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF025

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF026

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF028
PGF027

LIONS CITY B 2007 46 010
LIONS CITY B 2007. 46.010

PGF029

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF030

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF031

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF032

LIONS CITY B 2007 46.010

PGF033

LIONS CITY B 2007 46 010

PGF034

LIONS CITY B 2007. 46 010

PGF035

LIONS CITY B 2007 46 .010

PGF041

LIONS CITY B 2007 46.010
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2017 12 27

1 01

31 149

Cs

2017 12 27

1 01

32 365

Cs

2017 12 27

1 01

43 412

Cs

2017 12 27

1 01

34152

Cs

2017 1227

1 01

36 006

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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s
s
s
s
s
s
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2017 12 27

1.01

47 813

2017 12 27

1,01

69 784

2017 12 27

1 01

71 176

2017 12 27

1 01

68 133

2017 1227

1 01

66 519

2017 12 27

1 01

37 947

2017 12 27

1,01

55 407

s
s
s
s

20171227

1 01

43 318

2017 12 27

1 01

69 555

2017 12 27

1 01

45 105

2017 12 27

1,01

38 352

2017 12.27

1 01

45 958

2017.12 27

1 01

67 885

2017 12 27

1,01

47 817

2017.1227

1 01

48 677

2017 12 27

1.01

64 686

2017 12 27

1 01

45 750

2017 12 27

1 01

55 679

2017 12 27

1 01

54 049

2017 12 27

1 01

49 201

2017 12 27

1,01

46 043

2017 12 27

1,01

50 001

2017 12 27

1,01

36 928

201712 27

1 01

34 613

2017 12 27

1,01

45 262

2017 12 27

1 01

40 364

2017 12 27
2017 12 27

1 01
1,01

65 523
46 258

2017 12 27

1,01

33 767

2017 12 27

1.01

45 791

2017 12 27

1 01

50 589

2017 12 27

1 01

63 791

2017 12 27

1 01

35 764

2017 12 27

1 01

43 943

2017 12 27

1,01

41 822

2017 12 27

1,01

44 303

2003 12 30

15 01

388 830

2002 08 29

16 35

887 602

2002 08 29

16 35

878 393

2002 09 02

16.34

942 .363

2002 09 02

16 34
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2002 10 17

16 22
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A
A
A
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Urbino12

A
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A

KLH426
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A

Urbino12

A

FLR916
FLR917
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Urbino12

A
A

FLR918
KLH416
KLH417

Urbino12

A
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A
A

KLH418

Urbino12

A

LHD755
LHD756
LHD757
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A
A

LHD758
LHD759
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A

LHD760
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LHD761
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A
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IFR197
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KAX532
KAX533
KAX534
KAX535

LHD763
LHD764
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A
A
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A
A

Urbino15
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2002.10.17
2002 10 17
2005 12.27

16,22
16,22
13,02

913 679
912 964

2005 12 27

13,02
13,02
13 02
13 02

777 400
690 270
722 714
688 062
766 156

2006 12 20

12 04

669 114

2006 12.20

12,04

671 645

20061220
2006.12.20

12,04
12,04

764 456
774 132

20061220

12,04

656 757

s

2006.12.20

12,04

781 264

s
s
s
s

20061220
2006 12.20

12,04

745 616

12 04

733 761

2006 12 20
2006.12.21

12 04

677 309

12,04

775 696

s

20061221
2006 12.21

12,04
12,04

844 639
750 240

2006 12 21
2006 12.21

12,04
12,04

675 853
570 136

2006.12.21

12,04

648 124

H
H
H

2008 12.04
2008 12 04
2008.12 04

10,08
10 08
10,08

512 535
499 499
553 663

H
H
H

2008.12.04

10,08
10,07
10,07

481 842

s
s
s
s

2005.12 27
2005.12 27
2005 12 27

2008 12.08
2008 12 08

442 531
448 791

H

2008 12.08

10,07

516 413

H

2008 12 08

H
H

2008 12.08
2008 12 09

10 07
10,07
10 07

455 327
473 698
466 366

Átlagéletkor:

6,66

2. sz. melléklet

') A Q

i menetrendre vonatkozóan érkezett utazási i én ek

Sorszám

Dátum

Az. igény rövid leírása

1

1

Várostól Pató Istvántól érkezett
megkeresés (20180704 Lackó Edit),
melyben kéri. hogy a 10-es busz a
Vasút utca, valamint a Szegély utca
l érintésével !éden vissza a ,!!YOmvonalra

Az. Eszak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
levelének iktatószáma és a tett
intézkedés

1

----

20180724

J

Hegyes Jánosné bejelentő kén, hogy a
17-17T őrökösföld-Szélsöbokori
útvonalon közlekedő járatok a
végállomástól, a Szélsőbokori u
megnevezésű megállótól közelítsék
meg és térjenek be az Esélycentrumba
Kérését azzal indokolja, hogy a nyári
tanszünetben megszűnt a 40-es
buszjárat.

2

2018 08 09

Várostól Zákány Zoltántól érkezett
megkeresés (20180803 Géczi Márta),
melyben kéri a 8-as és 12-es busz
menetrendjének módosítását, mivel a
nyári menetrend 22.40-kor véget ér
2018 .09 04
Valamint az első intercityhez hétvégén
nem lehet igénybe venni a busz1
közlekedést. Továbbá a stadion úti
buszmegállóban 1 éve éktelenkedik egy
naav kátyú
Utas (Izsó Anita) érdeklődik a Jászplasztikhoz szeretne utazni Honnan
2018 08 30
indulnak és mikor a iáratok
1
Utas (Fábrik Miklós) érdeklődik, hogy a
20180826
megadott járatokra bel vagy külterületi
jegyet kell váltani!
1
Utas (Csobolya Adám) kéri a 18A
menetrendű busz vasárnapi
közlekedését módosítani Vagy a 14F
20180923
menetrendű busz közlekedését
módosítani

3

4
5

6

1

2018 10 10

1

Utas (Horváth Katalin) kéri , hogy az 1es buszok piacról hazafelé álljanak meg
a Rákóczi út Mező utca
kereszteződésében lévő megállóban.

8

2018 10 13

1

1

1

1
1

9.

1

1
1

LEGO menetrend módosítási kérelme,
H40L és H31 Y, X járatok tekintetében.

Válasz:
FORGFOIG·1639-2/2018
iktatószámon
2018
08 16-án
megküldve Pató Istvánnak.
FORGFOIG
1639-3/2018
iktatószámon 2018 08 17-én válasz
bejelentőnek
postázva
ajánlott
küldeményként

Válasz:
FORGFOIG/1 831 -2/2018
iktatószámon
2018 09 12-én
megküldve Pató Istvánnak

Válasz: FORGFOIG : 1802-2/2018
iktatószámon utasnak 2018 09 .05-én
megküldve.
Válasz: FOGFOIG :1762-2/201 8
iktatószámon 2018 .09 05-én utasnak
megküldve
Válasz:
Forgfoig :
2222-2/2018
iktatószámon
Istvánnak
Pató
2018 10 16-án megküldve.
Forgfo1g 2222-3/2018. iktatószámon
utasnak 2018 10 16-án megküldve

1

1

Forgfoig 2181-2/2018 1
Válasz.
iktatószámon
Pató
Istvánnak
2018 11 15-én megküldve, valamint
utas részére. Forgfoig:2181 -3/2018
iktatószámon utasnak 2018.11 15-én
megküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk
Forgfoig 2181-4/2018
iktatószámon
utasnak
válasz
2019 01 09-én
megküldve
Válasz:
FORGFOIG:2212-2/2018
iktatószámon 2018 .10.26-án utasnak
megküldve
FORGFOIG
2212-3/2018
iktatószámon 2018 10 26-án Pató
István részére megküldve
Állásfoglalást, véleményt kértünk
Válasz Forgfoig:2664-2/2018
iktatószámon 2018 12 14-én
megküldve Pató István részére
Al1 astog1a1ast, velemenyt KertunK
Mató Gabriella részére Forgfoig·26643/2018 iktatószámon válasz
megküldve 2018 12 14-én
2019 01 03-án Zákány Zoltántól

I

Utas (Lentvorszky Szilárd) érdeklődik,
hogy a munkanapokon örökösföldről
induló 6-os járat menetrendjét tervezzük
e módosítani

7.

Válasz:
Forgfoig 1519-2/2018
iktatószámon 2018 08 09-én Pató
István részére megküldve

1

2018 12 10

l ;;:,f l l_;Ltfüt:l 1 1l

l t:~KdfJ lU k

d lt:Vt:lt:L

ri ... 1 \

Utas (Juscsák Gyöngyi) leírja, hogy a
lakosság nem volt kellőképpen
1 tá1ékoztatva a menetrendröl.
1 Utas (Kukla Adám) leírja, hogy a helyi
járatos autóbusz megállóhelyein
kihelyezett indulási jegyzékek nem
1 tartalmazzák a megállóhely nevét, csak
azonosítószám látható

2018 12.25

Válasz: Forgfoig:2760-2/208
iktatószámon 2019.01 .15-én
továbbítva az utas részére.

2018 12 26

Válasz: Forgfoig:2761-2/2018
iktatószámon 2019.01 .08-án
megküldve utas részére

1

10

11

1

2 51
3. melléklet

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi közforgalmú közlekedés
bevételeinek és ráfordításainak alakulása
2018. II. félévben
a Kózszolgá/tatás1 Szerzödés 8 sz. melléklete szennti szerkezetben

(adatok eFl-ban és %-ban!

Sorsz.

1.
II.
Ill.
5.
6.
7.
8.
9.
IV.
10
11
12

v.
VI.
VII.
A.
IX.

x

B.
E.
eciyéb

A tétel megnevezése

Ertékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagköltség
laénvbevett szolaáltatások
Egyéb szolgáltatás
ELÁBÉ
Közvetített szolgáltatás
Anyagj ellegű ráfordítás ok
Bérköltség
Személvi ielleaü eavéb kifizetések
Bér iárulék
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMENYE
Pénzüaví műveletek bevételei
Pénzüavi művelete k ráford ításai
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
ADOZASELOTTIEREDMENY
bevételből : önkormányzati ellentételezési igény
K/JzD011t1k /Jltséqvetés1 (norma tív) támooatás

Bevétel'el nem fedezett kOltséaek

1% neltó árbevétel arányos nyereség
Őnkormánvzati ellentétele zési 10énv

Ellantótolezósl Igény összesen
Onkorm ényzat á lai elO.egként átu ta-t témogatás
On•orm anyzat á lai átuta t központi kOltségvetés1 (nonnativ) támogatás
Bevételekkel nem finanszírozott összeg;

2018. 1. félév

574 834
0
452 971
259 388
93 106
20 120
435
0
373 049
424 310
68 259
99 497
592 066
47 112
9 827
5 751
11
14
.3
5 748
447 305

2018. II. félév

559 976
0
621 358
261 523
114 359
18 465
648
0
394 995
501 788
108 549
117 856
728 193
43 521
9 023
5 602
-4
-2
-2
5 600
378 028

2018 . év
összesen

11 34 810
0
1 074 329
520 911
207 465
38 585
1 083
0
768 044
926 098
176 808
217 353
1 320 259
90 633
18 850
11 353
7
12
.5
11 348
825 333

0

53 169

53 169

441 557
5 748
4~7 305
447 305
326 760

319 259

760 816
11 348
772 164

o
120 545

5600
859
378 028
326 760

32~

53169
-1 901

825 333
653 520
53 169
11 8 644

Az Eszak-magyarorszag1 Kozlekedes1 Központ Zrt. Nyiregyháza helyi szemelyszallitási tevékenységének bevete1ekkel nem
fedezett Indokolt kdltségelnek elszamolása
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KÖN'""ITIZSSÁLO F.S ADÓTANÁCSADÓ KFT.
5000 Szolnok,

Petőfi

u. 14.

Tel./Fax: 36 (56} 428-882; 513432; 513-433; 513-434
e-mail. r-- •• ~-„ •
e.hu

Könyvvizsgálói nyilatkozat

Eszak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:OS-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza l\legye1 jogú Város 2018. évre
vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötött Nyiregyháza Megyei Jogú Város koz1gazgatási határán
belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel kapcsolatban a
szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú közlekedés
20 18. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési eloterjesztéshez, amely az előzetes
tényadatokon alapul

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. december 31.-i fordulónapra elkészített
elózetes mérlege és előz1.:t 0 s eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapj,~n és al
ált.il;ínos számviteli elvek figyelembe vételével készült.
A lársaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra. hogy a
közszolgáltatási feladatokhoz k<lpcsolódó eszközöket és forrásoklt, bevételeket és ráfordítások:\
elkülönítetten kezel1e.

A bevétdlel nem fedezett indokolt költségek kalkulác1óia cllenórizhctó módon készült, a

főkönyvi

könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazás,ív<„tl, a társdság Önköltség
sz;1mítási szabályzatának megfelelően.
A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás -a pénzügyi
ellentételezés szám1lasa- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban van
a Közszolgáltdlási Szerzi:ídés ,.Pénzügyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.

t\ 2018. évre vonatkozó ténylegPs ellentételezési ö.;;szeg Plőzetes súmítás.i megfelel a Közszolgálati
„Szolgált<1tót megilletö ellentételezés" V 4. pontjában eliíírlaknak.

szerződés

r\z Észak magyarországi Khzlckedési Központ Zrt 1elen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik
k<inyvvi1sgálattal lezárt 2018. ev1 heszámolóvJl, ezért a végleges eredmény alapján számított
ténylcgt>'i ellt!ntételt'1.es1 összeg kismértékben válto1.hat.

2~4

Az Észak-magyarországi Közlekedé'iI Központ í'rt Nyiregyháza Megyei jogú város területén
Jutóbusszal végzett menetn~nd szerinti helyi szcmélyszalhtási tevékenységével kapcsolatos egyPs
előlctes adatai 2018 évre az alábbiak. Az adatok rt.'m tartalmazzák a főkiiny'v'i könyve lesben
szereplő, 2012-20 ló. évekre jogerősen a b1róság a Ital megítélt követelés hc·.;ételét e1.584.7 53 ezer
Ft) mert ez az összeg a 2018. ~vi cllentctelez(·~i igenyt nem befolyásolj<l.

~ Összeg tc1:~r Ft) J

:\legne' c.tes__
_ö~szes kö~ség és ráford1tá~

i

t

Értékesítés netto arbevete1P

-

-·

-

Aktivált saját teljesítmények
Pénzügyi

2 1~7 798]
1134810 1

~1

.

művelet bevé~lei

r

,!~Yé~ev~~
ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó
arbevé!el arányos nyereséget

t

1074 3291j

825 333

2018. évben az önkormányzat 122/2018 (VI 21) határozata alapján átutalt
_elle:i.!_ételezé~i ~lőleg ö~szege

653 520

norm~tív ál@_mi tamo~atas 2018-ra
előlegen fel_g_l~llentét~lezési

~

'

igény

53169

1~8 644·j

A fenti adatok alapján az Észak-magyarnrszági Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és decemher
31 között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos,
bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 825 333 ezer Ft, amelyből 2018. évben pénzügyileg
rendezésre került 706 689 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyi!cltkozata Közszolgillt.Jtási Szerződés Vl.2.1.18. pontja alapján NyíregyhJZd
Megyei jogú Város közgyiílési elöte1iesztéséhez készült.

Szolnok, 2019. március 21.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 12. napirendi pontunk is a helyi közösségi közlekedéshez
kapcsolódik.

12./ napirend: Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez
szükséges nyilatkozatról
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm az ÉMKK vezetőinek a megjelenését. Ezt az előterjesztést
a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem
a bizottsági álláspontok ismertetését.

Először

dr. Adorján Gusztáv elnök úré a szó.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésének az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(poigármester) Köszönöm szépen. Ugye ez a nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy az
állami normatíva lehívásra kerüljön. 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

89 /2019. (V. 30.) számú
határozata
a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez
szükséges nyilatkozatról
A Közgyűlés
a helyi közösségi közlekedés 2019. évi normatív támogatása igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi:

Nyilatkozat
1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási
közszolgáltatást 2019. január l-től 2019. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
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2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a
tárgyévet megelőző évre vonatkozóan - a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban,
legkésőbb a pályázat benyújtásáig - a szolgáltatónak 2018. évben 653.520.000 Ft nettó összegű
saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával járult hozzá,
míg 2019. évben további 118.644.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás
adásával járul hozzá, mindösszesen 2018. évre vonatkozóan 772.164.000 Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás adásával járul hozzá.

3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 204/2018.(Xll.20.) sz. határozatának értelmében
2018.07.01.-2019.12.31. közötti időszakra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja
alapján közvetlenül megbízta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítási feladatok ellátásával.

13./ napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évre
vonatkozó terv jóváhagyásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

előterjesztést

a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem a két bizottság véleményének az ismertetését.
Először

dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszonyé a szó.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat.
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 4 igen szavazat mellett javasolja
az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

90/2019. (V.30.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében
szereplő

feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített 2018. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási
tényének beszámolóját az 1. és a 2. számú melléklet szerint elfogadja és a 2019. évre vonatkozó tervet a 3.
számú melléklet szerint jóváhagyja.

1. sz. melléklet a 90/2019.(V.30.) számú határozathoz

CSELEKVÉSI TERV
2018. évi beszámoló

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek
1.Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése
A Nyugati

elkerülő

út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés

figyelhető

meg.

A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz
megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési
és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat
teljesítése 2019. évben várható.
A Debreceni út - Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes
tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészíttetjük és a létesítmény 2019. évben
valósulhat meg.

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás

működési

területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában
foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását. A válogatási
maradványanyagok

korszerű,

az EU szabályozásnak

megfelelő

lerakón való elhelyezését; az ehhez

kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges
beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók
rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat.

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)
Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági
hulladékgyűjtés

eredetű

folyékony

kompenzációjára, mely összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

6. Zajtérkép felülvizsgálata
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése
előírja,

hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni és szükség szerint

módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vállalkozási szerződés szerint megtörtént. A
teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az Önkormányzat részére.

10. Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai
tervezésére
A projekt tartalmát városi

szintről

akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi

vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási
tevékeny~éget
ellenkező

igényel, amely a klímaváltozá:i ütemét i:i figyelembe véve folyamato:i:iá kell váljon,

esetben viszonylag hamar elavul. Ezért az előirányzat elnevezését „Városi Integrált
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Zöldterület, Fejlesztési Akciótervek 1. ütem, Városi hősziget képződés visszaszorítása" címre javasolt
módosítani. Az első akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént, amelynek a pénzügyi teljesítése,
valamint a feladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.

11. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
A program keretében az

előzetes

lakossági egyeztetések nyomán a város

különböző

pontjain eddig 6

db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból
újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az
oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u - Jég u - Nád u közötti terület
lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén
megkezdődött.

A kivitelezésre

kedvezőtlen

időjárás

és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett

berendezések egy részének szállítási késedelme miatt a

kivitelező

akadályközléssel élt. Ezért a

vállalkozási szerződés - a teljesítési határidő meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák
elszámolása és részszámla kibocsátása mellett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a
pénzügyi teljesítés 2019. II. negyedév elején várható.
Környezetvédelmi Alap célfeladatok
13. Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)
Az Önkormányzat éves költségvetésről szóló rendeletébe minden évben keretösszeget állapít meg az
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az

esélyegyenlőségi

biztosítására támogatási pályázati rendszert

önszerveződő

működtet,

közösségek közötti

melynek eljárás rendjét a

Nyíregyháza MJV Közgyűlése a helyi önszerve~·"~q közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet ta alrfiazza. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap
támogatására szolgáló keretösszeg 1.875.000 -Ft volt, mely 2018. évben kifizetésre került.
14. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés" képzés
A fenntartható fejlődés témakörében 2018. január 18. napján előadást szerveztünk Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére.
15. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles napok
szervezése, rendezvényeken való részvétel
A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelőséggel,

Szatmár-Bereg

Hivatala

Megyei

Kormányhivatal

Nyíregyházi

Járási

mint a Szabolcs-

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztály jogelődjével kötött megbízási szerződés alapján, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város környezeti állapotára vonatkozó adatállomány negyedévenkénti folyamatos frissítése,
bővítése céljából a Főosztály adatokat küld Önkormányzatunknak.

16. Hulladék kommandó működésének támogatása

2018-ban is a Hulladék-kommandó szervezése a NYIRVV Nonprofit Kft. feladata volt. A fő feladat az
előző évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása, újabb
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lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása. A város külterületein további javulás mutatkozik.
Jelentősen

csökkent a szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti

lakótelep, Huszár lakótelep, Acél utca) folyamatos az illegális szemételhelyezés. Ez évben tetten értek
5 hulladéklerakót, akik közül mindenkit feljelentettek. 3 esetben a

térfigyelő

kamerák segítették a

felderítést.
Tárgyévben összesen 112 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást és 425,68 tonna illegális hulladék
került elszállításra.

17. "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény,

vetélkedő

2018. május 19-én szombaton a Kossuth téren szervezte meg a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szelektív Szombat" elnevezésű
családi napot a Városnapok keretein belül. Egy egész napos
hulladékgyűjtésről,

Nagy

érdeklődés

vetélkedősorozat

szólt a szelektív

ahol a gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat.

övezte a

vetélkedőnap

11 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy

hasznos lehet saját és gyermekei számára, ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is

erősítve

elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett.
Az idei év újdonsága, hogy a „Szelektív Szombat"

elnevezésű

családi

vetélkedőnap

a Városnapok

keretein belül került megrendezésre, mely nagy megtiszteltetés és büszkeség a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-nek. A regisztráció során a családok kitölthették a „Nyíregyházi
értékes kérdések" totóját, melyért kóstolójegyet vehettek át. Valamint a hibátlanul kitöltött városi
totók egy külön sorsoláson vettek részt, melyen a nyertes egy 50.000 Ft

értékű

Korzó utalványt

vehetett át Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából.
A résztvevő családok 11„állomáson" gyűjthették a pontokat a regisztrációnál átvett menetlevelükben,
melyek közül a legtöbb pontot

gyűjtő

családokat megjutalmaztuk. Az

első

helyezett család jutalma

egy nagyobb értékű utazási utalvány, a második helyezetté egy laptf p, a harmadik helyezett

i

pedig kerékpár utalványt kapott kimagasló teljesítményéért.
Természetesen nemcsak a legjobb család, de a jól

teljesítő

gyerekek valamennyien ajándékban

részesültek, ami idén egy Szelekt Ákost ábrázoló póló volt.
A

vetélkedőkön

való

sikeres

részvétel

az

oktatási/nevelési

intézményeknek

is

értékes

nyereményeket ígért. Versenyt hirdettünk ugyanis az általános iskolák és óvodák között is. Minél
több családot (egy család: min. 2

fő)

nevezett be egy intézmény a családi napra, annál nagyobb

esélye volt a fődíj elnyerésére, ami iskolák esetében egy 50.000 Ft

értékű

sportszerekre beváltható

utalvány, óvodák esetében szintén 50.000 Ft értékű játékokra váltható utalvány volt.
A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc,
autó bemutató várta a

résztvevőket.

arcfestő,

kreatív kuckó, kukás-konténeres

A kulturális programokat helyi tánccsoportok és együttesek

biztosították a kilátogatóknak. A rendezvényt minden évben egy-egy neves fellépő/zenekar zárja,
aki 2018-ban Opitz Barbi, Korda György és Balázs Klári valamint Kasza Tibi volt.

18. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív

hulladékgyűjtést

szorgalmazó akció

a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció

A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a Korányi F. u. 3. sz., és Kerék

261

utca 1. sz. alatti Hulladékudvarban 2018. június 5-én. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható
anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a környezettudatos városlakók.
Összesen 46 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 31 fő pedig a Kerék utcai Hulladékudvarokat.
19. Karácsonyfagyűjtő akció 2018. év

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2018. január 8. és január 20. között a „Karácsonyfáért
ajándék" elnevezést viselő nyereményjáték.
Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az
akciót lezáró sorsoláson - január 20-án- 7 db került kihúzásra. Nyertesen ként 5.000 Ft értékű vásárlási
utalvány került kisorsolásra.
A legtöbbet beszállító résztvevő, - aki 263 db fát szállított be a Hulladékudvarokba - 10.000 Ft értékű
Mobil parkolási

lehetőséget

vehetett át jutalmául a NyírVV Nonprofit Kft. jóvoltából.

Összesen 715 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt.
20. Autómentes nap

A Mobilitási Héthez kapcsolódóan Európai Autómentes Nap városi rendezvény (2018. szeptember 19.)
került megrendezésre. Az Európai Mobilitás jegyében a „Mix and Move" multimodális közlekedés
népszerűsítése,

az alternatív, hatékony közlekedési formák, a zéró karbon kibocsájtás fontosságának

kiemelésével. Továbbá az egészséges életmód, a sport

népszerűsítése,

egészségnevelés, prevenció,

állapotfelmérés és tanácsadás, kerékpáros felvonulás, közlekedési ismeret oktatás, természet- és
környezetvédelmi programok, a modern városi buszközlekedés

népszerűsítése.

A rendezvény fő célcsoportja Nyíregyháza MJV Város lakossága, azon belül a fiatalság, mint az európai
mobilitás céljai iránt könnyen érzékenyíthető csoport, az aktív korú lakosság, mint fő közlekedő, ezáltal
a fő szennyező. A rendezvénnyel direkt módon elértünk körülbelül 2500-3000 főt, akik bekapcsolódtak
a programokba.
21. Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny pályázat)

A városszépítő akció egyre népszerűbb, mára már jól bejáratott akció jelentős mértékben járul hozzá,
környezetünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához is, igyekszik a leghatékonyabban ösztönözni
a lakosság környezettudatosságát.
Legfontosabb városszépítő elemek:
• A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció.
•
Balkonföld kihelyezés.
•
Újéletfa akció.
•
ÖKO suli program.
A lakosság aktivitása továbbra is jelentős, nagy népszerűségnek örvend, valamint egyre nagyobb igény
van termőföldre az intézmények részéről is.
A helyi rendeletben foglaltak megismertetése nagy feladat, nagyon sokan nincsenek tisztába
kötelezettségeikkel és a közterületeken történő növényesítés szabályaival. Fontos lenne, hogy a helyi
Önkormányzati rendeleteket a lakosság minél szélesebb körben megismerje.
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2018. évi adatok:
-A „Szomszéd fűje mindig zöldebb" akcióra 80 db kérelem érkezett.
-Az elbírált kérelmeknek megfelelően, 45 m3 termőföld és 60 kg fűmag került kiosztásra.
-A Balkonföld akció keretében 80 helyszínen 143,5 m3 komposztos termőföld kiosztására került sor.
-Az Újéletfa akció során 78 db hársfa ültetése történt meg a Búvár utcán.

23. Bujtosi tó

élővilág

rehabilitációja

A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódtak a tó rehabilitációs munkálatai
(vízminőség

vizsgálat, iszaptalanítás, medertérkép készítés), illetve a hínár eltávolítás és a kis 0,3

hektáros tórész növényesítése. Az alvállalkozói teljesítésként tervezett feladatok közül a következő
évre maradt, a partvonal megerősítés (beomlások), és a partvonalrendezés.
Az elvégzett munkálatok eredményeképpen tovább javult a tó

vízminősége.

25. Zöldfelület kezelés
2018. évben kiemelt figyelem kísérte a zöldfelületeink

minőségi

megújítását.

Ez egyrészt jelentette a meglévő felületek növényállományának szükség szerinti pótlását, főként
cserjeágyaink tekintetében.
2018. évben 3090 db cserje, 287 db fa, 1997 db

évelő

és 39 db fenyőféle került kiültetésre.

A NYÍRVV Kft. jelenleg több mint 4 millió m2-en végez zöldfelület fenntartást.
A város köztereit 2 db virágpiramis, 28 db virágtorony, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 56 db leander díszíti.
A lámpaoszlopokon 65 db függő 120 db rögzített virágkaspó található, melyekben begónia és muskátli
virágok találhatóak.
2018.-ban 51 440 db egynyári és canna, 39 562 db kétnyári és 56 125 db hagymás növény került
kiültetésre.
A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi a NYÍRVV Kft., ami két szinttel
magasabb kezelési technológiát jelent a beavatkozás

előtti időszakhoz

viszonyítva.

2018-ban többek között telepítésre került: Japán rózsa, Oszlopos és gömb koronájú juhar, Díszkörte,
Oszlopos díszalma, Nagyvirágú liliomfa,

Hússzínű

vadgesztenye, Amerikai ámbrafa, Oszlopos gyertyán,

Oszlopos galagonya, Legyezővirág, számos Bársonyvirág fajta, Keskenylevelű angyalfüzér, Gumicukor
növény.
Tovább folytatódott a területen a fasorlétesítés, mely a sétányokat szegélyezi és egyedi, különleges
hangulatot kölcsönöz a sétautak mentén.
A Korányi köz - Gádor B. u. - Eperjes u.

tömbbelsőben

kb. 5000 m2 területen teljes parkfelújítási

munkák történtek, melynek során 745 m2 zöldfelület újult meg.

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés:
26. Városszépítő akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a NYÍRVV Kft. is fontosnak tartja
környezetünk szépítését, a városlakók bevonását zöldfelületi értékeink megőrzésébe és fejlesztésébe,
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fenntartásába. Ebben az évben is tovább folytatódott a városszépítő akció sorozat, mely az előző
évekhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy

népszerűségnek

örvend. A programokon

belül elvégzett munka során elégedettségre adott okot, hogy a városszépítő akcióelemeket kedvezően
fogadta a lakosság, a környezettudatos magatartást sikeresen népszerűsítés megtörtént.
Legfontosabb
•
•
•
•

városszépítő

elemek:

A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció
Balkonföld akció
Újéletfa akció
ÖKO suli- Parlagfű vetélkedő

A „Szomszéd

fűje

mindig zöldebb" füvesítési akció:

A városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, melynek során 1 m 3 termőföld,
illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag
NYÍRVV Kft. telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre
kiszállítottuk. Összesen 80 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra, termőföldből
45 m 3, fűmagból 60 kg került kiosztásra.
Balkonföld akció
A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben

élők

reszere, virágültetéshez,

balkonládák növényesítéséhez termőföld és komposzt keverék, összesen 80 helyszínre 143,5 m 3
mennyiségben került kiszállításra, ezzel is hozzájárulván, hogy Nyíregyházán minél virágosabbak,
zöldebbek legyenek nemcsak a zöldfelületek, de a lakóövezetekben
függőfolyosók

lévő

erkélyek, loggiák, teraszok,

és ablakok is.

Új életfa akció:
Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekednek" címmel került hirdetésre a program, melyre
már augusztusban

elkezdődtek

a pályázati adatlapok beadása. Az ünnepélyes megrendezésre október

17-én került sor, ahol összesen 78

csecsemő

számara ültethettek emlékfát a szülők.

A Búvár utcai Újéletfa-liget már a második ilyen liget Nyíregyházán, ugyanis az Alkotás utcai játszótér
melletti már megtelt a 2014-15-ben elültetett fákkal.
ÖKO Suli-program
Évek óta hagyomány, hogy a NYÍRVV Kft.

helyi iskolai osztályokat is bevon a városközpont

virágosításába. A program keretein belül ősszel 800 tő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és
a Bem József Általános Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Miklós tereken. A gyerekek a Kossuth téren
a körágyások szélére burgundi és sárga

színű, fodroslevelű

árvácskákat, középre pedig nárciszt, a Szent

Miklós téren rózsaszín és fehér kisvirágú árvácskákat, illetve tulipánt ültettek.
A Bujtosi mederrekonstrukciós munkálatokat ismerték meg az Öko-suli program diákjai. A Borbányai
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már ötödik évben vettek részt a programban.
Parlagfű vetélkedő:

Sikeresen lezajlott az ÖKO suli program keretein megrendezett vetélkedő, melynek során egyre több
gyerekkel sikerült felkelteni az
vetélkedő

érdeklődést

a környezetük védelme, megóvása iránt. A lezajlott

helyezetteinek díjazásban részesültek.
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27. Állategészségügyi feladatok
Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep

Az

Állategészségügyi

zökkenőmentes

telep

az

állategészségügyi

és járvány-megelőzési

kötelezettségeinek,

üzemeltetésének 2018.évben is folyamatosan eleget tett. Az állategészségügyi és

járvány megelőzési kötelezettségeink mellett fontos cél volt az altatások elkerülése érdekében, az ebek
örökbeadása is.
lehetőségein

A telep folyamatos örökbefogadási

felül rendkívüli örökbefogadó napokat is szerveztek,

mellyel lehetővé vált az örökbefogadás céljából a munkaidő utáni teleplátogatás.
Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósult meg,
(fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. A NYÍRVV Kft. felkérésére
kutyakozmetikus segítette az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeresen nyilvánosságra került a
Nyíregyházi Napló c. hetilapban a telepen

lévő

kutyák, azok örökbefogadási

lehetősége,

illetve az

örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megjelent a NYÍRVV Kft. facebook oldalán is.
Egyre

többen

látogattak

ki

a telepre

megbizonyosodva a telep magas színvonalú

kutyaszerető,
működéséről,

kisgyermekes

a telepen

lévő

családok,

állatbarátok,

kutyák humánus tartásáról,

gondozásáról.
Ebben az évben is sikeres végrehajtottak eb

begyűjtési

akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen,

Kisteleki szőlőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, a Közterület Felügyelettel közösen, mivel
nagyon sok a panasz ezeken a területeken a kóborló, támadó kutyák miatt. A gyepmesterek munkáját
segíti a városgondnok is kóbor kutyák befogási helyszínének, valamint elhullott állatok helyének
jelzésében, megtalálásában.
A NYÍRVV Kft. részt vett a tavaszi eb oltásokon, ezzel is csökkentve az utcára kidobott kóbor kutyák
számát.
A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés,
szükséges kezelések,

műtétek,

oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).

2018. évben összesen 137 db kutya került ki a telepről. Hazai

állatvédők

33 db, német

db kutyát vittek el, magyarországi magánszemélyek 90 db-ot fogadtak örökbe,

állatvédők

ebből

14

51 db-ot

ivartalanítva.
2018. évben nagy hangsúly helyeztek a prevencióra, mellyel a kutyák felesleges túlszaporodását
szeretnék elkerülni. Ezt a célt szolgálja az Állategészségügyi telepről - elsősorban a lakossághoz
(magánszemélyekhez)-

kikerülő

állatok ivartalanítása.

A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben:
- telepre bekerült állatok száma: 203 db
- örökbeadott állatok száma: 137 db
- megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 13 db
Az általános napi feladatokon felül több rendkívüli eseményen is részt vettek a gyepmesterek
készenléti időben a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, állategészségügyi hatósággal közösen:
éjszakai órában forsalmi akadályt képező feldarabolt lótetem elszállítása, társasház tetejéről
madártetemek elszállítása

tűzoltó

daru segítségével, lehegesztett fagyasztóláda felnyitása, abból az
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ismeretlen

eredetű

állati

eredetű

hulladék elszállítása, vásártéren elkobzott ismeretlen

eredetű

élelmiszer elszállítása. Bujtosi tó halállományában bekövetkezett halpusztulás következtében nagy
mennyiségű

haltetem elszállítása (2242 kg).

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű
melléktermékek - összesen 45 176 kg - az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által kerültek elszállításra,
illetve megsemmisítésre az alábbiak szerint:
- egyéni beszállítók által leadott mennyiség: 18 004 kg
- gyepmesteri

tevékenységből

származó hulladék mennyiség: 27 172 kg

Az Agrárminisztérium által az ebrendészeti telepeket

működtető

civil szervezetek, illetve települési

önkormányzatok számára 2018. május 4-én pályázatot írt ki. Az Agrárminisztérium az irodaépület
mellett található

rézsű

talajeróziójának megakadályozására, szikkasztó árkok kialakítására és

parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítélt meg a Nyíregyházi Állategészségügyi telepnek.

Fejlesztés:
A Gyepmesteri telep 2018. évi fejlesztése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakenel
került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség
miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.

Ebnyilvántartás

,

A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívják az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét
arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően
tulajdonukba került ebekről tájékoztassák a NYÍRVV Kft.-t.
Tapasztalatok szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés
után megnövekszik a bejelentések száma.
j
2018. évben az eb nyilvántartó rendszerben folyamatosan történt az ebö~szeírás során létrehozott
adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került
módosításra.
'
Az állatorvosok által 8 838 db változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 769 db (új
bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, egyéb).
A bejelentések alapján 2018. évben nyilvántartott ebek száma:
./ Bejelentett ebek száma: 12 196 db
./ Elhullott ebek száma: 252 db
./ Kijelentett ebek száma: 60 db
./ Eltűnt ebek száma: 23 db
Rovar és rágcsálóirtás
2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283
hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron történt.
Május 2-án 33 ha területen földi, 250 ha területen légi úton történt lárvairtás, május 10-11-én
csípőszúnyog

gyérítés 133 ha területen földi, 2084 ha területen légi úton történt.

A hirtelen jött meleg és csapadékos

időjárás

miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák

ezért szükséges volt a csípőszúnyogok elleni védekezés egymás utáni sürgős elrendelése. Ezt

követően

július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás. A négy irtás átlagos hatékonysága
83,25 %-os volt.
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A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron valósult meg évi 3 alkalommal,
játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, melyből az irtások április 24-25-én,
július 3-4-én, augusztus 14.-16. között történtek alkalmanként 100 hektáron.
Rágcsálóirtást folyamatosan történt lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan
történő

bejárások, visszaellenőrzések során. A városban nagyon sok a szemetes, elhanyagolt telek,

elhagyatott terület, pince, szemetes kukák környéke, mely kedvez a rágcsálók elszaporodásának. Sok
társasház közös udvarán, de magánházak udvarán is sok patkány lyuk, fészek található.
A hatályos jogszabályok szerint az adott ingatlan (terület, épület) tulajdonosának, kezelőjének,
bérlőjének,

használójának feladata a rágcsálóirtás elvégzése, illetve elvégeztetése. Jelentősen

csökkenthető

lenne a rágcsálók száma, ha minden tulajdonos gondoskodna a saját területén a

folyamatos irtásról.
A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvették a kapcsolatot a
bejelentővel,

helyszíni egyeztetés céljából. A rendszeres irtás ellenére, sok rágcsáló (patkánnyal)

kapcsolatos lakossági jelzés érkezett a NYÍRVV Kft.-hez.
Kiemelten és

visszatérően fertőzött

területek: Belváros,

Hősök

tere, Kossuth tér, Posta melletti rész,

Takarékpalota melletti rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház
környéke, Tüzér utcai lakótelep, Huszár lakótelep, Korányi F. utcán a bérházas oldal, Robinzon domb,
Malomkerti ABC környéke, Szántó Kovács János u., Örökösföld, Tompa Mihály u. ABC melletti részek,
Sóstói tó partja.
28. Zöldfelület fenntartás

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. kezeli Nyíregyháza Megyei Jogú
Város tulajdonában lévő közterületeket, ezen belül a közterület fenntartásba bevont városi
zöldfelületeket is. Több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösföld, Huszártelep,
Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább
növelték fenntartási feladatainkat.
A zöldfelület kezelés során elsődleges szempont a természet közeli, változatos és attraktív,
fenntartható megoldásokat alkalmazni.
A parkfenntartás során egy-egy munkafolyamat során

(fűnyírás, avargyűjtés)

vannak fennakadások,

mert ezek a tevékenységek egyszerre, dömpingszerűen jelentkeznek nagy területen, ráadásul ehhez
hozzájárult a közfoglalkoztatotti létszám egyre jelentősebb csökkenése.
A korábbi évektől eltérően a városi virágágyások díszítő értékét a lehető legnagyobb mértékben
igyekeztek növelni a fajtaválasztással, melyeknél a habitus, ellenálló képesség, a látvány, mint
díszítőérték erőteljesen

megjelenjen.

A NYÍRVV Kft.- az idei év során 51440 db egynyári és canna virágot ültetett el városszerte, a munkálatok
során magyar növényfajták kerültek felhasználásra. A korábbi években megszokott módon csaknem
3000 m 2-en valósult meg mintázott virágágyás:
a Kálvin térre különböző méretű egynyári növények kerültek, melyek a templom közelsége
miatt kereszt formát idéztek

az Október 23. téren virág alakú díszágy
az Eötvös Iskola előtt kis baglyokat mintázó ágyás
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a Városi Könyvtár előtt a tudás kútját szimbolizáló szökőkútforma készült
a Petőfi téren nemzeti színűek a virágok
a Magyar Posta előtt pedig mozaikszerű ágyást alakítottak ki
a Hősök szobrához vezető szalagágyakba a város színeinek megfelelő virágok kerültek
Jósavárosban két cica formájú ágyást, illetve folt ágyás készült
Sóstón a székely kapunál egy színes, formagazdag, ún. millefleure ágyás díszítette a teret
A városalapítók szobrától Sóstóig több ezer nárciszt, tulipánt és árvácska került kiültetésre, így 56 095
db hagymás és 39 562 db kétnyári növény. Újdonságként először kerül a közterületekre százszorszép,
és egy kései virágzású virágfajta, a kék színű prérigyertya.
A legfrekventáltabb helyeken (belvárosi parkok) a megfelelő és intenzív díszítőérték elérését jó
minőségű

tápanyagok kijuttatásával történt. Az ültetéseket követő utómunkák a virágos és zöld

városkép megteremtéséhez járultak hozzá.
Évek óta hagyomány, hogy a NYÍRVV Kft. iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába.
Idén 800 tő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai a
Kossuth és a Szent Miklós téren.
A Korányi köz - Gádor B. - Eperjes u. tömbbelsőben teljes parkfelújítási munkák, a korábbi
gyöngykavicsos felületen talajcserét követően füvesítés történt, illetve fák, cserjék kerültek telepítésre,
így 745 m 2 zöldfelület újult meg.
Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújításra került:
rózsaágyás került kialakításra, amely a korábbi elöregedett cserjék helyén létesült. A díszágyba a
rózsatövek mellett fűszeres illatú, kék árnyalatú sudár zsályát, oszlopos fekete fenyőt telepítettek és
pótolták a lombhullató cserjéket.
A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. 6 fő főállású
munkavezető

irányításával a város

játszóterek,

sportpályák,

külső

részeit és a bokortanyák közösségi színtereit (buszmegállók,

közintézmények)

tartották

fenn

a

közfoglalkoztatási

programban

foglalkoztatott dolgozók bevonásával.
Dézsás növények kihelyezésével a burkolt belvárosi felületek növényesítése is megvalósult, az idei
évben összesen 72 db növény került kihelyezésre, melyből 9 db pálma, 5 db tiszafa, 56 db leander, 1
db korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció.12 db új

beszerzésű

virágdézsa beültetése

tavasszal megtörtént.
A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejáratait 28 virágtorony díszítette és felállításra
kerültek virágpiramisok a Kossuth téren és a Rákóczi utcán.
Lámpaoszlopokra 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó került fel, beültetésre került a kör
illem helyiség 45 db virágládája és a Korzó előtti 75 db virágláda.
Ebben az évben összesen 287 db fa, 3 090 db cserje, 1 997 db évelő és 39 db fenyőféle került
kiültetésre.
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29. Belvízelvezetés
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

A NYÍRVV Kft. 250 448 fm zárt csatorna, 5 055 db tisztítóakna, 6 486 db víznyelő, 319 db szikkasztó kút,
24 db csapadékvíz átemelő üzemeltetését és 4 db záportározó karbantartását végzi.
Májusban a

Fürdő

közben zárt csapadék csatorna kiépítését, júniusban a Kölcsey Ferenc utcában, 40

fm hosszan, csapadék csatorna rekonstrukció történt, októberben befejeződött a Liliom utcában a
burkolt árok helyreállítása, újrarakása. A Vasút u. - Szegély u. csomópontban a megsérült folyóka
helyreállítása valósult meg.
A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású

mosógépjárművel

nem rendelkezik a NYÍRW Kft., ezért vállalkozó bevonásával végeztették a munkálatokat.
Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz

átemelők, víznyelők,

szikkasztó kutak tisztítása:

•

Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen:

•

Víznyelőn

•

Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma:

•
•
•

Csapadékvíz átemelő aknákon végzett karbantartás száma:

végzett rendszeres karbantartás száma:

1 080 db
291 db
26 db
8 509 fm

Csapadék csatorna geodéziai felmérése:
Műtárgyak

16 064 fm

547 db

geodéziai felmérése:

Vállalkozó végezte el a Sugár utcán és a Fonó utca 1.- 5. sz. előtti járdaszakasz csapadék víz elvezetési
munkáit, illetve az

Ezüstfenyő

utcában

lévő

csapadékvíz

átemelő

karbantartási és átalakítási munkáit

november és december hónapban.
A NYÍRVV Kft. kezelésében lévő 24 db csapadék átemelő ellenőrzése, karbantartása 9 alkalommal
történt.
Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés

Kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítása, csapadék- és belvízszivattyúzás, szippantás, átereszek
karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm.
A csapadékvíz- és

belvízelvezető

csatornákat 247 432 fm-en karbantartották, több helyszínen végeztek

munkálatokat szikkasztó árkoknál és alagutaknál a vízállások megszüntetése érdekében.
Folyamatosan figyelemmel kísérték a burkolt

vízelvezető

árkok állapotát, szükség esetén a csapadék-

és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozás megtörtént.
Az alábbi feladatokat: gépi kaszálás, záportározók, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok,
átereszek takarítása, burkolt árok, folyóka takarítása, korlátok és díszoszlopok festését 1 fő főállású +
átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott munkavállaló közel 10 OOO munkaórában végezte.
A NYÍRVV Kft. tulajdonában lévő, 2 db MTZ 82 munkagéppel történt a belvízelvezető csatornák
kezelősávjának

és

rézsűjének

kaszálását, 203 üzemórában.

Vállalkozó végezte 50 fm-en a Vlll/2-es csatorna, 1 710 fm-en a Vlll/1-es csatorna kézi iszaptalanítását,
valamint a Vlll/1-es és a Csaló-közi csatorna kézi kaszálását 5 207 fm-en.
2018. évben a NYÍRVV Kft. dolgozói a Fillér utcai záportározónál kerítést építettek, 4 db helyszínen

szikkasztó kutat l~tesítettek a Móra ~ere ne, Bazsalikom, Majális és Kökörcsin utcákban. Akarbantartás,
fenntartás során felhasználásra került 16,5 m 3 beton és 2,38 tonna meleg aszfalt.
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Záportározók kaszálása tö.rtént az Aranykalász sor,

Lejtő

u., Vaskapu u., Izabella közterületeken.

Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, valamint 95 db
tartó oszlop festése történt meg 41 helyszínen.
Az önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztették:
társaságunk által elszállított víz mennyisége: 1 876 m 3, 193 üzemórában
vállalkozók által elszállított víz mennyisége: 5 862 m 3,426 üzemórában
30. Települési vízellátás
A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében
a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról,
illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése a NYÍRVV Kft.
tervezettnek

megfelelően

közszolgáltatási feladata, melyek a

alakultak.

2018. évben a 398 db üzemelő közkifolyók havi vízfogyasztása 2 323 m 3, Nyíregyháza város vízellátása
összesen 28 482 m 3 ivóvizet használt fel.
A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 308 db, melyek karbantartási díja 283 Ft+ ÁFA/db/hó, így
tárgyévben a karbantartási díja 1 046 e Ft.
Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetése kiemelt fontosságú. A városban 6 db
mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapota biztosított.
31. Illegális szemétlerakók felszámolása
A NYÍRVV Kft.

fontosnak tartja környezetünk védelmét, ezen belül az illegális hulladéklerakások

felszámolását, új lerakóhelyek kialakulásának megakadályozását.
Ennek érdekében, a hulladék kommandó~jfl részt vevő szervezetek ez irányú hatékonyar~
munkavégzését is koordinálja.
·

'I

A felderítések mellett nagy hangsúlyt fektettek a felszámolásokra is. Tapasztalataik alapján, min

a

lerakások száma, mind azok mennyisége jelentősen csökkent az elmúlt évek során. Sikerült jelentősebb
eredményt elérni a külterületi köztisztaság, valamint az itt élők életminőségének javítása terén.
2018. évben 18 alkalommal történt járőrözés a veszélyeztetett területeken, mely alkalmakkor egy-egy
városrész átfogó

ellenőrzése

is megvalósult. Az

hulladékok elszállítása is megtörtént. Az elszállítást

ellenőrzéssel egyidőben
megelőzően

a kisebb

mennyiségű

a hulladékok átvizsgálásra kerülnek,

az azokban talált dokumentumok alapján eljárás kezdeményezése történt a hulladék tulajdonosa
irányában. Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a mezőőri szolgálat is.
Tárgyévben összesen 112 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást és 425,68 tonna illegális hulladék
került megsemmisítésre.
Főbb helyszínek: Gerliczki Mihály utca, Vadlik Márton utca, Északi lakótelep, Mandabokor, Butyka,
Felsősima, Nyírszőlő.
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Energiagazdálkodás, fejlesztés
32. Távvezeték cseréje
2018. áprilisban elindult a tervezettek közül az egyik legnagyobb beruházás, az Ibolya utcán

lévő

-

Hunyadi u. - István u. között-, az Örökösföldet ellátó NA400-as magasvezetésű távhővezeték földbe
helyezése a

Szegfű

távhő

úton. A

vezeték közel "'400 nyomvonal méteren a

Szegfű

hőveszteség

párhuzamosan a zöld területen haladva került megépítésre. A beruházással a hálózati
csökkentését tűzte ki célul a

Nyírtávhő

utcával

Kft.

Tervezett munkálataik között szerepelt a Kossuth u. 12/a. szám alatti „Y" jelű hőközpontról ellátott
Kossuth u. 12. illetve a Kossuth u. 8-8/a-10. számú társasházak önálló
épületek közötti
elvégezték a

távhővezeték

távhő

hőközpontjának

kialakítása, az

felújítása. A két épület között (Kossuth u. 12/a. - Kossuth u. 12.)

vezeték cseréjét, a szekunder nyomvonalába

előszigetelt,

primer vezetéket

fektettek, ezzel energia megtakarítást elérve.
Ugyancsak tervezett munkáik között szerepelt az Ungvár stny. 14-20. szám alatti társasház önálló
hőközpontjának

hálózati

kialakítása, amelynek feltétele a primer

hőveszteség

távhő

energia épületbe juttatása, ezzel a

csökkentése a cél.

Az Északi krt. útfelújítása miatt, már a beruházási munkálatok megkezdése előtt tervezték az Északi
körutat

keresztező

két pár

távhővezeték

hagyományos acélcső helyett,

felújítását még az aszfaltozási munkálatok

korszerű előszigetelt

előtt.

A régi,

vezetékek kerültek fektetésre.

A Bethlen Gábor úton, a kerékpárút alatt található 2.4 és 2.8 távfűtési aknák kompenzátorai felújításra
kerültek, amely a biztonságos szolgáltatás elengedhetetlen feltétele, illetve a
hálózati

hőveszteség

csökkentése

érhető

korszerű

eszközzel a

el.

2018. évben a TOP-6.5.1-16-2017-00006 számú pályázat keretein belül épületenergetikai korszerűsítés
valósult meg a NYÍRTÁVHŐ Kft. 3 telephelyén. A Család u. 19/a. és a Család u. 102. szám alatti
épületeken napelemek telepítésére is sor került, valamint a felújítás során megtörtént a nyílászárók
cseréje, a homlokzat és a
korábbi pályázat

tető

lehetőséget

szigetelése. A Népkert u. 12. sz. alatti központi telephelyre már egy

biztosított a napelemek telepítésére, így itt csak a nyílászárók cseréje és

az épület szigetelése valósult meg pályázati forrásból.
A projekt indokoltságát az épületek energetikai,
pályázati kiírás

célkitűzéseihez

műszaki

és esztétikai avultsága adta. A projekt a

közvetlenül kapcsolódott mindkét ágon: a fosszilis energiafelhasználás

csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével.
A projekt közvetett célja az energiatudatosság fontosságának kommunikálása a fogyasztók és a város
lakossága irányába, a példamutatás révén. Szintén fontos közvetett célkitűzés volt a városkép javítása.
Az érintett épületek közül

kettő

esetében a

korszerűsítés jelentős,

sokak számára látható javulást

hozott ezen a téren is.

A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a
villamosenergia igény egy része helyben kerül
szinten 80,39 tonnával csökken

hőigénye

előállításra.

kevesebb, mint harmadára csökkent, a
Az üvegházhatású gázkibocsátás éves
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33. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer

működtetése

A NYIRTÁVHŐ Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy munkatársai természetes igényévé váljon a
minőségi

és környezettudatos munkavégzés, kezdeményezés a minőség a környezet és az energia

állapotok javítására, melyhez minden feltételt biztosít számukra. Környezetpolitikájának legfontosabb
elve a hosszú távú, megbízható szolgáltatás nyújtása a környezet védelmének betartásával.

Az engedélyek felügyelete a bejelentésre kötelezett kazánházi pontforrások vonatkozásában
naprakész. A bevallási kötelezettségeinknek határidőben eleget tesznek.
Az integrált rendszerük megfelelő hatékonysággal működik, amit a tanúsítások igazolnak.
Az Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerük mellett (rövidítve: IMKIR) a NYIRTÁVHŐ
Kft., mint energiaszolgáltató cég, 2016-ban bevezette az MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti
Energiairányítási rendszert (EIR). A tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet végezte, így
ezzel kialakult az Integrált

Minőség,

Környezet és Energia Irányítási Rendszerük (IMKEIR).

2018. év első negyedévében kidolgozásra került a társaság stratégiája (energetikai), amelyben
többnyire hosszabb távú célok lettek meghatározva, melyhez kapcsolódóan néhány új rövidtávú cél,
intézkedés is

kitűzésre

került.

2018. december hónapban a TAM CERT Magyarország Kft. akkreditált tanúsító szervezet által sikeres
(IMKIR) felülvizsgálati audit történt. Az év során egy jóváhagyott belső auditterv alapján részletes
kérdőíves
dokumentálással teljes körű (IMKEIR) belső auditot végeztek, valamint a
hőközpontok/kazánházak belső auditálása is megtörtént.
Az ISO 50001:2011 energetikai szabvány (EIR) felülvizsgálati auditját az ÉMl-TÜV SÜD Kft. független
tanúsító szervezet április hónapban sikeresen elvégezte. A NYIRTÁVHŐ Kft. fontos szempontnak tartja
, a szabvány alkalmazását, mivel alapfeladataik közé tart~zik az energiafelhasználás folyamatos javítása,
melynek adatközpontú, strukturális megközelítése révén a szervezet valószínűsíthetően számottevő
anyagi megtakarítást érhet el.

34. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás
2018. évben 5 intézmény kazánházi technológiájának teljes

körű

felújítását történt meg az alábbi

címeken:
Bölcsőde

•

Nyíregyháza, Dália u. 1. Sója Miklós Görögkatolikus

•

Nyíregyháza, Dália u. 1. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda

•

Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1. Butykai Közösségi ház

•

Nyíregyháza, Vécsey köz 31. Őzike Bölcsőde

•

Nyíregyháza, Búza u. 7. Búzaszem Nyugati Óvoda

Az intézményekben korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan
üzemeltethető, kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésére került sor, a szükséges gépészetiés villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatba
integrálják, amelynek segítségével a NYIRTÁVHŐ Kft. műszaki munkatársai folyamatos távfelügyelet
mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembevételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.
Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés
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bekötő

36. Ivóvíz gerinc- és

vezetékek rekonstrukciója

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén szerelvénycserék történtek az alábbi
helyszíneken:
•

Bottyán-Derkovics utcai csomópont

26.270 eFt

•

Magas hibaszámú csomópontokban szerelvények cseréje

•

Nyíregyháza, Templom utca - Csaba utca csomóponti rekonstrukció

•

DN 800 vízvezeték rekonstrukció és vízkormányzó műtárgy

4.851 eFt
981 eFt
7.606 eFt

39.708 eFt

A beruházások ráfordítása

Nyíregyháza ivóvíz komplex hálózati rekonstrukció
Az alábbi területeken

bekötővezetékek

és gerincvezetékek rekonstrukciókat végzett a Nyírségvíz Kft.:

•

Butyka, Vay Á. utca

5.387 eFt

•

Butyka, Mester utca

5.480 eFt

•

Verecke utca

2.402 eFt

•

Nyitra utca

8.577 eFt

•

Legyező

4.725 eFt

•

Igló utca

•

Nyíregyháza, Ungvár sétány 14-20 társasházak

utca

2.803 eFt

hőközpont bekötővezetékének

•

688 eFt

csere

Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca - Mező utca

kereszteződésében

DN 300-as vízvezeték béleléses

technológiájú rekonstrukciója
•

258 eFt

cseréje

Nyíregyháza Árpád u 52-54 sz. társasházak

bekötővezeték

•

272 eFt

Nyíregyháza Ferenc körút 26-28 sz. társasházak

bekötővezetékének

•

cseréje

2.047 eFt

Nyíregyháza Debreceni u. 352 sz. előtt gerincvezeték

csere

1.062 eFt

A beruházások ráfordítása

Ivóvíz gerinc és

bekötő

vezeték rekonstrukciók összesen

33.701 eFt
73.409 eFt

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén az alábbi helyszíneken szerelvény cserék
váltak szükségessé:
•

Bottyán-Derkovics utcai csomópont

•

Magas hibaszámú csomópontokban szerelvények cseréje

•

Nyíregyháza, Templom utca - Csaba utca csomóponti rekonstrukció

•

DN 800 vízvezeték rekonstrukció és vízkormányzó műtárgy

A beruházások ráfordítása

26.270 eFt
4.851 eFt
981 eFt
7.606 eFt

39.708 eFt
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37. Nyíregyháza 1. és II. számú szennyvíztisztító telepek gépészeti berendezéseinek felújítása
A telepek üzemeltetéséhez a gépészeti berendezéseket folyamatosan fel kell újítani. 2018.-ban az
alábbi berendezések kerültek felújításra:
•

sűrűiszap

•

II. számú homokfogó felújítása

6.446 eFt

•

1/1 légfúvó cseréje

4.454 eFt

•

iszapszálprés csere

17.308 eFt

•

1.

939 eFt

szivattyú felújítása

utóülepítő felújítása

1.261 eFt

•

II. szvt. gázmotor 20 OOO üzemórás felújítása

2.820 eFt

•

GFT módosítás Nyíregyháza 1. sz. sztisztító telep
1.082 eFt

6.sz. légfúvó gépészeti felújítása
Nyíregyháza 1. szennyvíztisztító telep 2 db

•
hőntartó

•

recirkulációs iszapszivattyú felújítása

1.791 eFt

GFT módosítás Nyíregyháza 1. sz. sztisztító telep

7.sz. légfúvó gépészeti felújítása
•

Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztelep 2. sz. gázmotor
5.310 eFt

gépészeti felújítása
•

1.256 eFt

Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztisztító telep 1. sz.

gázmotor gépészeti felújítása GFT módosítás

A beruházások ráfordítása:

2.145 eFt
44.812 eFt

Nyíregyháza 1. számú szennyvíztisztító telep 1. levegőztető főelosztó csere
A kapcsolószekrény 2001. évtől jelentősebb felújítás nélkül üzemel. A korrózió mind a szekrényt mind

a vezetékeket mind a kapcsolókat megkezdte.

A beruházás ráfordítása

9.178 eFt

Nyíregyháza 1. és II. számú szennyvíztisztító telepek gépészeti és elektromos berendezések
rekonstrukciója összesen
38. Szennyvíz

bekötő

53.990 eFt

vezetékek rekonstrukciója

•

Árpád utcai beton csatorna feltárásos rekonstrukció

2.040 eFt,

•

6 db szennyvízátemelő kapcsolószekrény cseréje

4.857 eFt,

•

Legyező

1.424 eFt értékben.

•

Nyíregyháza 2 db szennyvízátemelő gépészeti felújítása. Örökösföld Északi átemelő; Fészek
utca

utcai átemelő nyomóvezeték átépítés

átemelő

4.344 eFt,

•

GFT módosítás Nyíregyháza Hóvirág út átemelő 1 db szivattyú felújítása

1.454 eFt,

•

GFT módosítás Nyíregyháza Hóvirág út átemelő 2. számú szivattyú felújítása

1.110 eFt.

A beruházás ráfordítása

15.229 eFt

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója összesen:

15.229 eFt
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Hatósági, ellenőri feladatok

40. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági
intézkedés megtétele

A közösségi együttélés

alapvető

szabályairól szóló helyi rendelet, a Szabálysértési Törvény, a

Hulladékról szóló törvény, a Nemdohányzók védelméről szóló törvény, a Hulladékgazdálkodásról szóló
jogszabályok, valamint a Településkép védelméről szóló törvényben meghatározott illegális plakátok
kihelyezésének tilalmának a betartatásával, szankciók alkalmazásával a jogkövető magatartás
kikényszeríthető,

ezáltal a lakosság nyugalmát zavaró magatartások száma csökkenthető. A

jogszabályok megszegőivel szemben 2110 esetben intézkedtek vagy végeztek hatósági ellenőrzést a
felügyelők, ebből

1180 esetben figyelmeztetést, 363 esetben bírságot alkalmaztak, és 567 esetben

kezdeményeztek közigazgatási eljárást vagy tettek feljelentést szabálysértés miatt.
41. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések

Társaságunk a Nyírvv Nonprofit Kft. a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a
gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.

Ellenőrzésbe

parlagfű-

és

bevont terület: 2.400 hektár.

Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti
területek gépi és kézi kaszálása.

Főbb

érintett helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ út,

Harangozó u., Lujza u., Ipari u., Szikla u., Lajtos u., Csipke u., Bimbó u., Bodrogiu.
Keletkezett ügyirat száma: 90 db
Felszólító levelek száma: 17 db
Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármeste~i Hjvatala, Hatósági Főosztály Közterület-felügylelethez
2018. évben 71 lakossági bejelentés érkezet

ga~os, parlagfűvel szennyezett ingatlan miatt, keve~ebb

mint a korábbi években. Valamennyi esetet ivizsgálásra került, ahol lehetett a szabálytalan állapotot
megszüntették, vagy továbbították az eljárással és hatáskörrel

rendelkező

szervhez.

42. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése

Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
183 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkedést végezni kötelezettségük elmulasztása miatt.
A többség a terület rendbetételét felszólítást

követően

elvégezte, 31 esetben történt eljárás az

ingatlan tulajdonossal szemben. Néhány esetben, ahol az ingatlan tulajdonosa
kezdeményezésre került, hogy a közterület

kezelője

idős,

beteg volt,

rakja rendbe a területet.

43. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban

Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén kevés a roncs jellegű járművek száma.
Nagyon sok bejelentést csupán azért tettek, mert egy járművet hosszabb ideje nem láttak elmozdulni
a

helyéről

és emiatt roncsnak vélték. Fontos megjegyezni, hogy a jármű rendszámából a helyszínen

már nem lehet megállapítani a gépjármű műszaki érvényességét. 2018. évben 127 esetben történt
intézkedés. Bírság 12 esetben, közigazgatási eljárás 17 esetben történt. Ebben az évben nem kellett
gépjárművet

elszállítani.
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44. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése
2018-ban a közszolgáltatóval közösen 3 alkalommal végezett
számos esetben a helyszínen megkötötték a

szerződést

a

ellenőrzést

kötelező

a Közterület- felügylelet,

közszolgáltatásra, 3 esetben

közigazgatási eljárást kezdeményeztek.

45. Tavaszi lomtalanítás ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása
A Térségi Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség a Rendőrség és a NYIRVV
Kft összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően kevesebb a tavaszi lomtalanítás
alakalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. A THG Kft. a lomtalanítást rendben el tudta
végezni. 8 fővel szemben köztisztasági szabálysértés eljárás indult.
A lomtalanítási akció alkalmával egy hétvégén 3 gépjárművel, alkalmanként 6 fővel történt a szolgálat.

46. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése
A 2018-ban lakossági bejelentések miatt 3 esetben történt hatósági
megszüntették a kivezetést.

ellenőrzés,

felszólításra
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2. számú melléklet a 90/2019.(V.30.) számú határozathoz:

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek

1

·

/ Új autóbusz megállóhelyek tervezése és
kivitelezés

2. 1 Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése

1

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

16OOO1

16 OOO I

0

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

5 789 I

01

0

1

Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves
hozzájárulás

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

36001

36001

3 598

1

Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kompenzáció (Állami)

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

1 OOO I

10001

0

~elyi védetts~gű :ermés~etvéd,elmi területek

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

25001

25001

0

I Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1

8 763 I

8 763 I

9092

7. 1 Fasor rekonstrukciók terveztetése

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
1
Osztály

3OOO1

1608 I

1437

8. 1 Park rekonstrukciók terveztetése

I Városfejlesztési és Városüzemeltetési
1
Osztály

100001

3 OOO I

133

É k.
„
k k
k .,
t ,
\Városfejlesztési és Városüzemeltetési
,
1
9 . 1 sza 1temeto par re onstru c10 tervez etese
0 szta 1y

8 OOO I

80001

0

3
4
5

·
·

.

1

eves fenntartasa es morntorozasa

6. 1 Zajtérkép felülvizsgálata

Osztály

277

10.

Nyíregyháza Város zöldterületének integrált
zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai
tervezése

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

8 OOO

8 OOO

0

11.

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

15 500

15 500

13 326

82152

67971

27 586

Összesen

Környezetvédelmi Alap célfeladatok

13.

Környezetvédelmi civil pályázat
{Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály Önszerveződő közösségek

1875

1875

14.

Környezetvédelmi oktatási program, előadások
szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

100

100

15.

Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok
aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles
Napok szervezése, rendezvényeken való
részvétel, szponzorálás

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

500

200

1 OOO

1 OOO

16.

Hulladék kommandó

működésének

támogatása

Nyírvv Nonprofit Kft.
Civil szervezetek
Közterület -Felügyelet
Polgárőrség
Mezőőrök

Rendőrség

17.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nap rendezvény, vetélkedő
Osztály

5 060

5400

278

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy
napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó
akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő
lakossági akció

Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

300

19.

Karácsonyfagyűjtő

Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

40

20.

Autómentes nap

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

400

1580

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

1500

1500

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

1 OOO

1 OOO

18.

21.

Városszépítő

akció

(Környezetszépítő

akció

pályázat)

verseny

22.

Bujtosi tó arborétum kialakítása

23.

Bujtosi tó

rehabilitációja

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

1 OOO

1 OOO

24.

Bujtosi tó medertérkép készítése

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési-és Városüzemeltetési
Osztály

2 OOO

2 OOO

Zöldfelület kezelés

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

6150

6150

25.

Összesen

élővilág

20925

0

21805

279

KörByezetgazdálkodás, városüzemeltetés

26.

Városszépítő

27.

akció

Nyírvv Nonprofit Kft.

3 500

3500

Állategészségügyi feladatok

Nyírvv Nonprofit Kft.

259 751

259 751

28.

Zöldfelület fenntartás

Nyírvv Nonprofit Kft.

479 144

485 558

29.

Belvízelvezetés

Nyírvv Nonprofit Kft.

195 OOO

195 OOO

30.

Település vízellátás

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 600

12 600

31.

Illegális szemétlerakók felszámolása

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 OOO

12 OOO

Összesen

1E~ergiagazdálkodás, fejlesztés

961995

0

968409

i

280

..

32.

Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor csere
NA400
Északi krt. 1.16-1.16.1 NA100 vezeték csere
Északi krt. 1.19-1.19.1 NA80 vezeték csere
Ibolya u. NA400 földbe helyezése
Ungvár stny. 14-20. NA80 vezeték csere
"Y" j. hőközpont felújítás Kossuth 8-10-8A.
Kossuth 12. új blokk építés
Ungvár stny. 14-20. HKP blokk
Népkert u. 12.
Család
u. 19/A
Család u.
102.

33.

Integrált minőség- és környezetirányítási
rendszer működtetése

34.

Önkormányzati intézmények energetikai
auditja és hatékonyság javító beruházás

Nyírtávhő

Kft.

310 500

348080

Nyírtávhő

Kft.

3 300

3 277

74000

57 469

Nyírtávhő

Kft.
Vagyongazdálkodási Osztály

Összesen

387 800

0

408 826

16 508

23 508

1458

87 683

87 356

49 542

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés
Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb
feladatok
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és
Virágfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat
fejlesztése (TOP-6.3.3-15)

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

281

36.

Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek
rekonstrukciója

Nyírségvíz Zrt.

88 720

73 409

-

37.

Nyíregyháza 1. és II. sz. szennyvíztisztító telepek
Nyírségvíz Zrt.
gépészeti rekonstrukciója

59045

53 990

38.

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója

18032

15 229

Nyírségvíz Zrt.

Összesen

165 797

0

142 628

Hatósági, ellenőri feladatok

40.

Környezetszennyező, illegális tevékenységek
bejelentésének kivizsgálása a szükséges
hatósági intézkedés megtétele

41.

Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések
kivizsgálása, intézkedések

42.

Ingatlan

előtti

zöldfelület tisztántartásának

ellenőrzése

0

0

26670

26 670

Közterület- Felügyelet

0

0

Építésügyi Osztály

Nyírvv Nonprofit Kft., KözterületFelügyelet

43.

Intézkedés a roncsautók elszállításával
kapcsolatosan

Közterület- Felügyelet

0

0

44.

A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás
igénybevételének ellenőrzésre

Közterület- Felügyelet

0

0

45.

Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése,
a szemét széthordásának megakadályozása

Közterület- Felügyelet

0

0

282

46.

Csapadékvíz ingatlanról közterületre
illegális kivezetésének ellenőrzése

történő

Közterület- Felügyelet

0
0

Összesen
Mindösszesen:

26670

0

26670

1645 339

67971

1595 924

3. számú melléklet a 90/2019.(V.30.) számú határozathoz:

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek

1.

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és
kivitelezés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

45000

2.

Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves
hozzájárulás

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

3 600

3.

Helyi védettségű természetvédelmi területek
éves fenntartása és monitorozása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

2 500

4.

Fasorrendezések

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

12 OOO

5.

Parkosítás tervezés, kivitelezés

Városfejlesztésrés Városüzemeltetési
Osztály

30000

283

6.

Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési
Akciótervek 1. ütem városi hősziget képződés
visszaszorítása tervezés, kivitelezés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

32 032

125132

Összesen

Környezetvédelmi Alap célfeladatok

7.

Környezetvédelmi civil pályázat
(Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály Önszerveződő közösségek

1875

8.

Környezetvédelmi oktatási program, előadások
szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

100

9.

Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok
aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles
Napok szervezése, rendezvényeken való
részvétel, szponzorálás

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

500

10.

Hulladékért virágot akció

Nyírvv Nonprofit Kft.
Civil szervezetek
Közterület -Fetügyelet
Polgárőrség

1100

Mezőőrök
Rendőrség

11.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi
Kft. Városfejlesztési és
Nap rendezvény, vetélkedő
Városüzemeltetési Osztály

5 560

0

0

284

12.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy
napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó
akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő
lakossági akció

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft.
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

300

13.

Karácsonyfagyűjtő

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft.
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

40

14.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Hulladék kommandó működésének támogatása Kft.
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

1 OOO

15.

Autómentes nap

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

1500

Városszépítő

akció

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

5 250

Zöldfelület kezelés

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

6150

16.

17.

akció

23375

Összesen
Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés

23.

Városszépítő

24.
25.

akció

Nyírvv Nonprofit Kft.

6 350

Állategészségügyi feladatok

Nyírvv Nonprofit Kft.

133 030

Zöldfelület fenntartás

Nyírvv Nonprofit Kft.

697 881

0

0

285

26.

Belvízelvezetés

Nyírvv Nonprofit Kft.

205 OOO

27.

Település vízellátás

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 600

28.

Illegális szemétlerakók felszámolása

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 700

Összesen

1067 561

Energiagazdálkodás, fejlesztés

Újszőlő u. 21-23. új hkp
Ószőlő u. 109. saját hkp
Ószőlő u. 111-115 új fűtési blokk

29.

30.

Ferenc krt. 22. új hkp
Ferenc krt. 24. új hkp
Bethlen Gábor u. 2.4-2.5 NA400 115nyfm
Újszőlő u. Gondozó központ primer NA65
90nyfm
Ószőlő u. 109. NA65 lOnyfm
Ferenc krt. 24. NA65 10 nyfm
Ferenc krt. 22. NA65 40 nyfm
Bánki bekötő vezeték út alatt NA125 32nyfm
Árpád u. 49-51. bekötő vezeték NA65 30nyfm
Integrált minőség- és környezetirányítási
rendszer működtetése

Nyírtávhő

Kft.

157 OOO

Nyírtávhő

Kft.

3 500

0

0

286

31.

Önkormányzati intézmények energetikai
auditja és hatékonyság javító beruházás

Nyírtávhő Kft.
Vagyongazdálkodási Osztály

Összesen

63000

223 500

0

0

0

0

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés
bekötő

32.

Ivóvíz gerinc- és
rekonstrukciója

vezetékek

Nyírségvíz Zrt.

99 926

33.

Nyíregyháza 1. és II. sz. szennyvíztisztító telepek
Nyírségvíz Zrt.
gépészeti rekonstrukciója

57 971

34.

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója

40973

Nyírségvíz Zrt.

Összesen

198 870

Hatósági, ellenőri feladatok

35.

Környezetszennyező, illegális tevékenységek
bejelentésének kivizsgálása a szükséges
hatósági intézkedés megtétele

36.

Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések
kivizsgálása, intézkedések

Építésügyi Osztály

Nyírvv Nonprofit Kft., KözterületFelügyelet

0

26 670

287

37.

Ingatlan

előtti

zöldfelület tisztántartásának

ellenőrzése

Közterület- Felügyelet

0

38.

Intézkedés a roncsautók elszállításával
kapcsolatosan

Közterület- Felügyelet

0

39.

A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás
igénybevételének ellenőrzésre

Közterület- Felügyelet

0

40.

Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése,
a szemét széthordásának megakadályozása

Közterület- Felügyelet

0

41.

Csapadékvíz ingatlanról közterületre
illegális kivezetésének ellenőrzése

Közterület- Felügyelet

0

történő

Összesen
Mindösszesen:

26670

0

0

1665108

0

0

288

14./ napiend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány
között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Raska Andrea Állatbarát Alapítvány elnöke
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Raska Andrea elnök asszonyt, aki az Állatbarát

Alapítványt képviseli. Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

tárgyalta. Kérem dr.

Adorján Gusztáv elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ezzel a megállapodás módosítással továbbra is
támogatni szeretnénk az Állatbarát Alapítványt. 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 18 képviselő.
A Közgyűlés 18 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
91/2019. (V.30.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbításáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta,
1.

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között 2021.
december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás időtartamát 2024.

december 31. napjáig meghosszabbítja.
2.

A jelen határozat 2. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás kiadásával egyetért.

Felhatalmazza:

Dr.

Kovács

Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
megállapodás módosítás és tulajdonosi hozzájárulás

Együttműködési

aláírására.

Utasítja:

a

Vagyongazdálkodási

Osztály

vezetőjét

megtételére
Felelős:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

a

szükséges

intézkedések

289
1. sz. melléklet a 91/2019. (V.30.) számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)],
másrészről a Állatbarát Alapítvány [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2., lajstromszáma:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma: 18791927-1-15, képviseletében
Raska Andrea elnök, (a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: felek)]

között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel:
1./

Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú - a valóságban 4400
Nyíregyháza,
Csatorna
utca
2.
szám
alatt
található
2
2 ha 3814 m területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő ingatlan az
Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

2.1

Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési
megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan
8107 m 2 területű részét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány használatába
adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó
vonzáskörzet térségében tartott ,~~r. átlan ebek, macskák és egyéb háziállaf or
állatvédelmi törvény szerinti gondoz ai;· ápolása céljára.
1 :
.

!

3./

Felek a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy az 1./ pont
szerinti ingatlant legalább a 2./ pont szerinti megállapodás aláírásától számított 15 évre
az Alapítvány céljaira használják fel.

4./

Felek megállapítják, hogy az Alapítvány pályázatot nyújt be az Agrárminisztérium által
ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok
számára kiírt pályázati felhívásra, mely az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett
ebrendészeti telepek modernizációjára, bővítésére, a telepen található állatok
körülményeinek javítására és örökbefogadási esélyük növekedésére vonatkozik.

5./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban említett ingatlanon az Alapítvány
jogosult a fenti pályázatban foglaltakat megvalósítani. Az Alapítvány az egységes
arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

6./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ szerinti ingatlan használatba adását
meghosszabbítják 2024. december 31. napjáig, oly módon, hogy a 4./ pont szerinti
pályázati beruházás üzemeltetési kötelezettségének lejártáig az Alapítvány céljainak
megvalósítására rendelkezésre álljon.
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7.1

Felek kinyilatkoztatják és tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a pályázattal
összefüggésben semminemű kötelezettséget nem vállal.

8.1

Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek harmadik
személy részére történő átruházására kizárólag a Támogató előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosultak.

9./

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely ok miatt
megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak igényt.

10./ Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodás
egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
11./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyarországi jogi személyek, szerződéskötési
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza,
nem zárja ki.
12./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak
tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.
13./ Felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között,
tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

, 14./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
irányadóak.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után,
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

k. rendelkezései az

int az akaratukkal

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Állatbarát Alapítvány
Raska Andrea
elnök

291

2. sz. melléklet a 91/2019. (V.30.) számú határozathoz

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatti,
nyíregyházi külterületi 0313/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonosa képviseletében hozzájárulok, hogy az
Agrárminisztérium

által

ebrendészeti

telepet

működtető

civil

szervezetek

és

települési

önkormányzatok számára kiírt pályázati kiírás alapján az Állatbarát Alapítvány pályázatot nyújtson be
az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja,

bővítése,

a telepen

található állatok körülményeinek javítására és örökbefogadási esélyük növekedésére.

Az ingatlan a

kötelező

fenntartási

időszakban

a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak, a feljegyzett

tények a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyeztetik.

Az Önkormányzat a projekt végrehajtásában, megvalósításában, fenntartásában, működtetésében
kötelezettséget nem vállal.

Nyíregyháza, 2019. május 30.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) További Jó munkát kívánok az alapítványnak. Köszönöm elnök

Asszony megjelenését.

15./ napirend: Előterjesztés Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Temetkezési Kft.

ügyvezetője

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

Környezetvédelmi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a
bizottsági vélemények ismertetésére.

Először

dr. Adorján Gusztáv elnök úré a szó.
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8

igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat.

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

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt az történt, amikor elindítottuk a
tulajdonostársak közös kezdeményezésére a kivásárlást, Érpatak község valamilyen érthetetlen ok
miatt nem kívánta eladni. Most viszont megszületett a megfelelő döntés, ezért hozzuk ide, ezzel az
üzletrészvásárlással a Temetkezési Vállalat 100%-ban Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata
egyszemélyes kft-je lesz. 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

92/2019.(V.30.) számú
határozata
Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben lévő
üzletrésze megvásárlásának jóváhagyásáról
A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és
Érpatak Község Önkormányzatával kötendő üzletrész átruházási szerződést jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzletrész átruházási szerződés aláírására.
Utasítja:

- a Gazdasági Osztály vezetőjét az üzletrész megvásárlásához szükséges fedezet
biztosítására.

ügyvezetőjét, hogy
cégnyilvántartási ügyekben a jogszabályi határidőre figyelemmel járjon el

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

a szükséges
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Melléklet a 92/2019.(V.30.) számú határozathoz:
ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Érpatak Község Önkormányzata (székhelye: 4245 Érpatak, Béke u. 28., adószám: 15734941-

1-15.; statisztikai számjel: 15734941-8411-321-15; bankszámlaszám: 68800051- 11047265 00000000; PIR törzsszáma: 734949; képviseli: Nagy Imre Attiláné polgármester), mint eladó a továbbiakban: Eladó
másrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

1., adószám: 15731766-2-15; statisztikai számjel: 15402006-8411-321-15; bankszámlaszám:
11744003-15402006-00000000; PIR törzsszáma: 731762, képviseli: Dr. Kovács Ferenc
polgármester), mint vevő - a továbbiakban: Vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő Felek mindenekelőtt rögzítik, hogy Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát
képezi a Nyíregyházi Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 15-09-083485 cégjegyzékszámon
nyilvántartott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Társaság) 44. 734,-Ft névértékű üzletrésze.
Az üzletrész teljes egészében befizetésre,

illetőleg

teljesítésre került.

Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező üzletrész teljes mértékben per-, teher és
igénymentes.
2./ A fentiek előrebocsátása mellett Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az 1. pontban
megjelölt üzletrészt - a Társaság 2018.12.31.-i fordulónappal készített számviteli törvény
szerinti éves beszámolójának alapulvételével
1.321.947,-Ft, (azaz egymillióháromszázhuszonegyezer-kilencszáznegyvenhét forint) összegű vételár ellenében.
Felek megállapítják, hogy a Vevőn kívül a társaságban tagsági jogviszonnyal senki sem
rendelkezik, így az üzletrész átruházásához harmadik személy jognyilatkozatára nincs szükség.
3./ Vevő az üzletrész jelen szerződés 2. pontjában megjelölt ellenértékét a jelen megállapodás
mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül Eladó Tiszántúli Takarékszövetkezetnél
vezetett 68800051-11047265-00000000 sz. bankszámlaszámára történő átutalás útján,
egyösszegben fizeti meg.
4./ Felek kijelentik, hogy a vételár megfizetésével egyidejűleg Eladó Társaságban fennálló
tagsági jogviszonya megszűnik.
Az üzletrész átruházására tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési

294

Társaságban a Vevő 6.312.190,-Ft, azaz hatmillióháromszáztizenkettőezer - egyszázkilencven forint névértékű üzletrész tulajdonosa lesz, mely
a törzstőke 100 %-a.

Szolgáltató

Felelősségű

Korlátolt

5./ Felek tudomásul veszik, hogy az üzletrész átruházására tekintettel a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes gazdasági
társasággá válik.
6./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi. V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
Szerződő

Felek jelen megállapodást, - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Nyíregyháza, 2019. május 30.

Érpatak Község
Önkormányzata
képviseletében
Nagy Imre Attiláné polgármester
Eladó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Vevő

Pénzügyileg ellenjegyezte:
dátum:.„„.„ .. „„ .... „ .... „.„.„ ...
aláírás:„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ...

Jogilag ellenjegyezte:
dátum:„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ...
aláírás:„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„ ...

16./ napirend: Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Gazdasági
és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági vélemények ismertetését.
Először

dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszonytól.
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Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat.
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 megtárgyalta szintén és 4 igen szavazat mellett
javasolja az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:( Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság a működési
jelentést 8 igen egyhangú szavazattal javasolja elfogadni a Közgyűlésnek.

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 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

93/2019.(V.30.) számú
határozata
a NYÍRVV Nonprofit Kft.

2018. évi

Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentését jóváhagyja,
a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2018. évi felülkompenzáció összegét,
azaz 120.895 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2020. évi előirányzott
kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2018. évi felülkompenzáció összegét
figyelembe kell venni.
Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020.
évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2018. évi felülkompenzáció összegét
vegyék figyelembe.
Felelősök;

lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője
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17./ napirend: Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére.
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 ezt a napirendi pontot már teljes
létszámmal megtárgyalta és 9 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
94/2019.(V.30.) számú
határozata
Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetéséről

A

Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletében szereplő tartalommal a pályázati
felhívást elfogadja.
2./ utasítja a Kulturális Osztályt, hogy a pályázati felhívást jelentesse meg Nyíregyháza Megyei Jogú
Város honlapján, valamint a Nyíregyházi Napló című lap soron következő számában.
Felelős:

a kulturális osztály vezetője

Határidő:

2019. május 31.
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Melléklet a 94/2019.(V.30.) számú határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019. évi Képzőművészeti Ösztöndíjak elnyerésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi művészek részére
Képzőművészeti Ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élő tehetséges alkotóművészek munkáját, muvesz1
fejlődését, továbbá kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű
színvonalas művek létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi művész (festő, grafikus, szobrász, iparművész,
fotográfus), aki tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, vagy a Magyar Képző- és
Iparművészek Szövetségének és már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más itthoni vagy
külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndíjasok.
A pályázatokat szakértői javaslatok alapján a polgármester közreműködésével Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága bírálja el.
Ösztöndíjkeret:
3 fő/ év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100.000 Ft/hó/fő
Az ösztöndíj időtartama:
egy év
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képzőművészeti ösztöndíjasai 2020. év augusztus hónapban a Városi
Galéria Pál Gyula Termében megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett
munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a városnak az ösztöndíjért cserébe.
A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A. szoba) 2019. június 17. napjáig lehet
benyújtani.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Beadási határidő: 2019. június 17. (hétfő) 16.00 óra

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a MAOE tagsági
könyv számát vagy a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségi tagságáról szóló nyilatkozatát).
2./ Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3./ Az eddigi művészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
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A művek beadásának helye: Városi Galéria
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Időpontja:

2019. június 17. ( 8.00 -14.00 óra között)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Kulturális Osztály munkatársától, Szabó Tamás
kulturális referenstől, a 42/524-524-131-as melléken kérhető.
Nyíregyháza, 2019. május 31.

18./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására (5 területből 2 terület, valamint 4 terület szabályozási terv módosítása
tárgyalásos eljárásban)
Előadó:

Veres István városi

főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági vélemények ismertetésére
először

dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 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? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem az előterjesztés rendelettervezet elfogadásáról szavazzon a tisztelt Közgyűlés.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2019. (V.31.) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról

(S területből 2 terület, valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában és 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki

Vízügyi Igazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi Osztály
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottsága, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§. A Nyíregyháza 19/2005. (V. S.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 21. § (23) bekezdése az alábbiak szerint
változik:
„(23)

Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az

esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre előnytelen állapotot nem idéz
elő, a csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén
támfal, rézsű építése mellett. A terep egyéb építési helyen kívüli felületének a természetes
terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása tereprendezési terv nélkül
végezhető, az egyéb előírások betartása mellett."

2.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti S területből 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti 4 területre vonatkozóan jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
4. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát
veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
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(2)

A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen

rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat

tartalmaz.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Ezt a rendeletet 2019. május hó 31. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019. május 31.

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása
Általános indokolás
A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásfejlesztés, önkormányzati beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvényesülnek.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A módosítás a Helyi Építési Szabályzat építési helyen kívüli tereprendezésről szó ló szöveges
részét érinti annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a túlszabályozás.

2. §-hoz
A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 1. mellékletében szereplő - az eljárás során S területből megmaradt - 2 részterületen
a tárgyalásos eljárás módosítási szabályai szerint.

3. §-hoz
A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet 2. mellékletében szereplő 4 részterületen a tárgyalásos eljárás módosítási szabályai
szerint.

4. §-hoz

A rendelet

követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
stratégiáról és a településrendezé si eszközökről, valamint egyes

kihirdetést

településfejlesztési

302

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 . (Xl.8 .) Korm . rendelet 43 .§-a
alapján léptethető hatályba.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2019. (V.31.) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Megjegyzés: a T.1. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Sorsz.

Módosítás
megindításáról

Szelvény-

szóló határozat
száma

szám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

Tiszavasvári út - Kerék utca -

T.2.

155/2018. (Xll .18)

15-1

Derkovits Gyula utca - Dobsina
ut ca - Kassa köz által határolt
terület

A Derkovits u. - Tiszavasvári út
kereszteződésében eltolt
szinkronlámpás csomópont kerül
kialakít ásra , ennek érdekében a
szabályozási szélesség csö kkentésére
van

lehetőség.

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

--

-=--

(725011}

--

7223

1-t.J.

7222

~!·1~4-3

1------. -

----"1

6i
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Megjegyzés: a T.3. és T.4. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

1

1

Szel~ényszam

Tervezési terület

Módosítás tárgya

Az önkormányzati fejlesztések

T.S .

155/2018. (X ll.18)

FS-1

megvalósíthatósága érdekében a Jósa
Széchenyi utca - Ér utca - Benczúr András Múzeum ingatlanát érintő
tér által határolt terü let

kötelező

építési hely törlésre kerül, a

beépítési mód zártsorú - keretesre
módosul.

Jóváhagyott SZT
„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2019. (V.31.} önkormányzati
rendeletének 2. melléklete

M ódosítás
Sorsz.

T.1.

megindításáról
szóló határozat

36/2019. (111.26.)

Szelvényszám

FS-3

Tervezési területek

Vécsey köz - Szarvas utca Vécsey

köz

Módosítás tárgya
A Szarvas utca nyugati oldalán lévő érintett
tömbökben a megengedett legkisebb
építési telek méretét 720m 2 -ről és 1000 m 2ről 180 m 2-re csokkentjuk.
Vt 215454 ~ Vt 215154
Vt 712556 ~ Vt 712156

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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•

6'83
6'..."0

64'T

IU79

180

Vt
700854

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya
A Család utca - Belső körút
csomópontba tervezett körforga-

T.2.

36/2019. (1 11.26.)

ES-4

Csalá d utca - Be lső körút

lomhoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család

csomópont

utca mentén az 1. és II. rend ű közi.
célú közterület határrendezése

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

306

271J/3

2220016(}
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27700
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--
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400043
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5

2884
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2887
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Ln
70004.D
~

1

~

Család utca

2220&16

2895

L~ ,

110

_"215354
2899

N

Ki
711935
-

Sorsz.

T.3.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

36/2019. (111.26.)

"'l<>-i"I

Szelvényszám

ES-4

Ge
-""""Tervezési területek

Család utca - Szalag utca
csomópont

'Vk

2l':Wt

-

7118!

Módosítás tárgya
A Család utca - Szalag utca
csomópontba tervezett körforgalomhoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család
utca mentén az 1. és II. rendű közi.
célú közterület határrendezése
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Jóváhagyott SZT
„ Készült az állami alapadatok felhoszná/ásávol"

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

T.4.

19/2018. (11.20.)

-

Nyíregyháza közigazgatási
területe

Módosítás tárgya
A helyi építési szabályzat építési
helyen kívüli tereprendezésről szóló
21.§ (23) bekezdésének módosítása
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Módosítás célja:

A HÉSZ 21.§ (23) bekezdéséből "A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm

felett csak tereprendezési terv készítése mellett végezhető" mondat törlésre kerül.

Módosítás várható hatása:

Az 1 m-t meghaladó terepszint változás építési engedély köteles tevékenység, ezért a HÉSZ-ben
szabályozni nem szükséges. A módosítással elkerülhetővé válik a túlszabályozás.
Lásd a RE N D EL E T 1.§-át!
„(23) Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az
esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre előnytelen állapotot nem idéz elő,
a csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén támfal,
rézsű

építése mellett. A szofflszédos telekhatároktól történő tereprendezés lffl felett csak
tereprendezési terv készítése mellett végezhető. A terep egyéb építési helyen kívüli
felületének a természetes terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása
tereprendezési terv nélkül végezhető, az egyéb előírások betartása mellett."

19./ napirend: Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston
Program} című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
Előadó:

Doka Diána kulturális 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
a bizottsági álláspontok ismertetésére az érintetteteket.

Először

dr. Adorján Gusztáv elnök urat.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
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Nagy László:{Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 8 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! A
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 9 szavazattal javasolja elfogadásra a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy a
nyíregyházi származású Péchy Mária és férje Kovács Gyula által adományozott magángyűjtemény
elhelyezését megfelelően biztosítsa. 29 majdnem 30 millió a program összege, ami 10% önerőt igényel,
a többit szeretnénk pályázati forrásból biztosítani. 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 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
95/2019. (V.30.) számú
határozata
a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati
kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben meghirdetett Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston
Program) tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján benyújtani tervezett 29.937.000,- Ft
összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e gy e t é r t •
2.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges 2.993.700 Ft saját erőt a 2019.
évi költségvetésben biztosítsa.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Doka Diána - kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Határidő:

folyamatos

vezető
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20./ napirend:

Előterjesztés

a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
Előadó:

2019

című

Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tehát egy újabb múzeumi pályázat. Az

előterjesztést

a Gazdasági és

Tulajdonosi, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Pénzügyi, valamint a Köznevelési, Kulturális és
Sport 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 egyhangúan javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag 8 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! A
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 9 szavazattal javasolja elfogadásra a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez egy kisebb összegű kerekítve 4 millió forint
értékű pályázat, viszont önerőt nem igényel, 100%-os támogatást biztosíthat. 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 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉS~NEK

96/2019. (V.30.) számú
határozata
a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtani tervezett
pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben meghirdetett „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" tárgyban kiírt
pályázati felhívás alapján benyújtani tervezett bruttó 3.942.288,- Ft összköltségű projekt
tartalmával és megvalósításával egy e tért.

Felelős:

Doka Diána - kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Határidő:

21./ napirend:

vezető

folyamatos

Előterjesztés

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására

Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Városstratégiai
és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági vélemények ismertetését.

Először

dr.

Tirpák György elnök úrtól.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó

képviselő

asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nemsokára elkészül a Bujtosi Városliget teljes
felújítása, ahhoz kapcsolódik ez az 5 kamera, illetve ennek a kamerának az ügyelei központba való

integrálása. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést,
szavazás következik. Kérem a tisztelt

Közgyűlést,

hogy szavazzon az

előterjesztés

elfogadásáról.
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Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
16/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) 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 17. pontjában, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva - a következőket rendeli el.

1.§. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §.E rendelet 2019. május 31-én lép hatályba és az azt

következő

napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2019. május 30.
Ezt a rendeletet 2019. május hó 30. napján kihirdetem.

Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A

megfigyelendő

területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány)
Kamera típusa

Kamera azonosító

Fix kamera
(2,0 MP IP)

Kl

1

K2

1

K3

1

K4

1

K5

1

Kamera helye és az általa megfigyelt terület
utcanév

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti
oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti
oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával
párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. hátsó
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd
északi hídfőjénél nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. hátsó
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd
északi hídfőjénél keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg)

Helyrajzi szám

15087/1

15087/1

15087/2

15087/2

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó
része - Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról

15087/2

313

KG

1

észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső Élményf. hátsó része -Vegyszertároló sarkánál
lévő oszlopról dél-keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti

15087/2

lépcsőre)

K7

1

K8

1

K9

1

KlO

1

Kll

1

K12

1

K13

1

K14

1

K15

1

K16

1

K17

1

Kl&

1

K19

1

K20

1

K21

1

K22

1

K23

1

K24

1

K25

1

Csónakázó és szabadidős tó - fastég melletti
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) fastég melletti oszlopról déli irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett
Igrice híd nyugati hídfőjére
Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg
északi irányba
Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli
irányba
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással
a Napozóteraszra
Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg a Kádfürdő irányába
Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg
Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő
oszlopról északi irányba

futó sétányszakaszt

figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15079
15079
15079
15079
15079
15079

15083/2

15083/2

15083/2

15083/2
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A

K26

1

K27

1

K28

1

K29

1

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról délkeleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Központi park Senior park melletti oszlopról a
Senior parkot figyeli meg
Központi park-Tófürdő előtti szökőkút mellett
lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg

K30

1

K31

1

K32

1

K33

1

K34

1

K35

1

K36
Összesen

1
36db

megfigyelendő

15083/2
15083/2
15083/2
15083/2

15083/2
15083/2

15083/2

15083/2

15083/2
15083/2

Kamera helye és az általa megfigyelt terület

Kamera típusa
Fix kamera

K37

(2,0 MP IP)
1

K38

1

K39

1

K40

1

K41

1

K42

1

Összesen:

6db

megfigyelendő

Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról észak-nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg
Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg
Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon
található oszlopról nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon
található oszlopról keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Tófürdő melletti sétányon található oszlopról
nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Tófürdő melletti sétányon található oszlopról
keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15083/2

területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

Kamera azonosító

A

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg

Helyrajzi szám
„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

„B" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„B jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

15099

15099

15099

15099

15099

területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)

Kamera Azonosító/
Térvilágítási oszlop jele

Megfigyelt Terület

Kamera típusa
Fix kamera (db)

Utcanév

j

Helyrajzi szám
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Jl/19

1

Kosárlabda pálya

J2/23
B/15
J4/25

1
1
1

Kosárlabda pálya
Kosárlabda pálya
Utcabútorok, ping pong asztalok

J5/11

1

Mesekert Játszótér

J6/9
J7/1

1
1

Térkő

J8/4

1

Életnagyságú Társasjáték

Összesen:

Elhelyezkedés

Sdb

Megfigyelt terület

Rákóczi utca 1.

ldb Forgó
kamera

Hősök tere

Platán Gyógyszertár

ldb Forgó
kamera
4db Fix
kamera
4db Fix
kamera
2db Fix
kamera

Hősök tere,

Belváros

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok
Dob utca
Rákóczi utca- Búza tér Sarok
Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum)
Művelődési

Központ

Összesen:

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
1 db Fix
kamera
17db

Jókai tér, Nagy Imre tér

Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba
Rendszám felismerés
Holokauszt emlékmű és játszótér mellette
Rákóczi utcát két irányba
Búza teret két irányban
integrált játszótér

Jósaváros
Korányi út- Ferenc körút Sarok
Ungvár stny. 1. sz
Ungvár stny. fedett rész
Korányi

út-temető

bejárat

Korányi út- Eperjes út Sarok
Garibaldi utca 43.
Sóstói út Tölgyes Panzió
Ószőlő utca-Etel Köz sarok

Tas utca- Ószőlő utca sarok

ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Fix
kamera
3db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera

15260

Kaviccsal szórt sétány
burkolatú bekötő út

db

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok

15261

Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két irányban
Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz
Ungvár stny. fedett rész alatti terület
Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető
Korányi utat- a Bánki Isk. irányába
a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb
irányába
Sóstói utat az Egyetem irányába
Ószőlő utcát 2 irányba

Tas utca- Kend utca irányába

Sóstói út-Ferenc krt. sarok

ldb Fix
kamera

Sóstói utat a Stadion irányába

Ószőlő utca - Csaló köz

2db Fix
kamera

Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába

Korányi utca - Kosbor utca

ldb Forgó

Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető

körforgalom

kamera

irányába

15259
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Debreceni út - Váci Mihály utca
kereszteződés

Összesen:

Örökösföld
Fazekas János tér 7

4db Fix
kamera
21 db

Rendszám felismerés

3db Fix
kamera

Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös üzletház
felé
Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér

Fazekas János tér 15

3db Fix
kamera

Fazekas János tér 24

4db Fix
kamera
4db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
3db Fix
kamera
lBdb

Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas
János térre vezető utat
Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak

ldb Fix
kamera
4db Fix
kamera

Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz

Bocskai utca - Család utca
kereszteződés

Fazekas János tér Móra Ferenc isk.
tornaterme
Lobogó utca 1-11
Összesen

Érkert
Árpád utca 49 előtt

Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok

Fazekas János téren

átvezető

járda

Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló

a kereszteződést mind a négy irányba

Árpád utca 4-6.sz.

2db Fix
kamera

A rendőrőrs mögötti játszótér

Toldi utca 68.sz.

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera

Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az Érpatak
mellett
Érpatak hídját, Toldi utcát

Toldi utca-Lehel utca sarok
Vécsei utca-Toldi utca sarok
Toldi utca 66.sz.
Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok
Móricz Zsigmond utcai aluljáró
bejárat Simai út felől
Összesen

Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca
felé
Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata
Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát

18db

Huszár telep

Móricz Zsigmond utcai aluljáró
bejárat Huszár tér felől
Dália utca vége buszforduló
Orgona utca vastelep

előtt

Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok
Bottyán utca 1.sz.

ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera

Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát
Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca
felé
Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé
Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé
A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé

Huszár tér Y kereszteződés

3db Fix
kamera

A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália utca felé, a
Huszár teret az aluljáró felé.

Viola utca 33.

2db Fix
kamera

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália utcai
buszforduló felé
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2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
19db

A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába

1 db fix

játszótér és környezete

1 db fix

okospad és környezete

1 db fix

Benczúr szobor és környezete

1 db fix
1 db fix
1 db fix
1 db fix
1 db fix
1 db fix
9db

Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
szökőkút és környezete
Szinház utca irányába eső terület

2db Fix
1 db fix

Streetball-pálya, játszótér
parkoló bejárata, kerékpártároló

Bujtosi tó északkeleti sarka

1 db fix

A tó keleti parti sétánya és futópályája

Anyag utca a félsziget bejárata a híd

1 db fix

A tó nyugati oldalán

A mosdó déli oldalán

1 db fix

tűzrakóhelyek,

A mosdó északi oldalán

1 db fix

streetballpálya, játszópark, okospad

Összesen
Mindösszesen:

7db
159 db

Viola utca 21.
Viola utca 11.
Huszár téri ABC
Összesen
Bessenyei-Benczúr tér
Benczúr tér, játszótér előtt
acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop
Összesen
Bujtosi városliget
Bujtosi tópart kelti oldal
Belső körút és pihenő parkolója
bejáratának

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé
A Huszár téri új sportpályát és játszóteret

kereszteződése

lévő pihenőpark

és stég

előtt

kondipark

Általános indokolás
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet
üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő rendszert önkormányzati rendeletben kell
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek el,
milyen területet figyelnek meg.

318

Részletes indokolás
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1.§-hoz
Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt
területet jelöli ki.
2.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza

22./

napirend:

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására
Előadó:

2018.

évi

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

előterjesztést

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta.

Kérem dr. Adorján Gusztáv elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

97 /2019. (V.30.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai
összegzésének elfogadásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését.
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Melléklet a 97 /2019.(V.30.) számú határozathoz:

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

1. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

!Nemzeti azonosítószám:

2

Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza

INUTS-kód: 323

!Postai irányítószám: 4400

jország: Magyarország

1.2) Az ajánlatkérő típusa

:::J Központi szintű
XRegionális/helyi

0Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

:::J Egyéb:

szintű

:::J Közjogi szervezet
1.3) Fő tevékenység
XÁltalános közszolgáltatások

0 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

:::J Honvédelem
:::J Közrend és biztonság
:::J Környezetvédelem

0 Szociális védelem

0 Gazdasági és pénzügyek

0 Egyéb tevékenység:

0 Szabadidő, kultúra és vallás
Doktatás

0 Egészségügy

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
11.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [5) Összértéke: [4176 860 174)

11.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi

mezőben

érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [16) Összértéke: (4 007 970 753]

Ill. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok
111.1) A közbeszerzések összesítése

(kivéve a IV.1.1)-IV.1.2} és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket)

111.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
111.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
X Nyílt eljárás/ Száma: [ 1) Összértéke: [ 307 722 600]

0

Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: [)Összértéke: [)

0 Meghívásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: [ 1

DGyorsított meghívásos eljárás/ Száma: [)összértéke: [)
:::J Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
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D Tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: [) 2
D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: [ 1
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: [) Összértéke: []
D Versenypárbeszéd/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: [)
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []összértéke: [)
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés 2
Száma: [1] Összértéke: [307 722 600]

111.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2
X A Kbt. 117. §szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: [1) Összértéke: [15 501422]

0 Nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
D Meghívásos eljárás/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: [) összértéke: []
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
0Tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: []

D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: [)
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: []
D Versenypárbeszéd/ Száma: [)Összértéke: []
D Innovációs partnerség/ Száma: [ 1Összértéke: [)
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [)összértéke: [)

DA Kbt. 113. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: [)
DA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás/ Száma: [ ) Összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti tárgyalásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: [)
DA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
DA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [)
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés 2
Száma: [ 1) Összértéke: [15 501422]

111.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód:

1 32321200-1/

Száma: [1) Összértéke: [307 722 600]

A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: 1 39100000-3/ Száma: [1) Összértéke: [15 501422]

111.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)

111.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
X Nyílt eljárás/ Száma: [3] Összértéke: [3 841 237 574)

D Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
0 Meghívásos eljárás/ Száma: [) Összértéke: [)

:J Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: [ J
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D Tárgyalásos eljárás/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: [)
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Versenypárbeszéd/ Száma: [ ) Összértéke: []
D Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: [)
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [ 1összértéke: [ )
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás 2
Száma: [ 3] Összértéke: [3 841 237 574]
111.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2

X A Kbt. 117. §szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: [8] Összértéke: [ 3 497 364 744]

D Nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
D Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Meghívásos eljárás/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: []összértéke: []
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []

D Tárgyalásos eljárás/ Száma: [)összértéke: []
D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: [ 1Összértéke: []
D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Versenypárbeszéd/ Száma: [)Összértéke: []
D Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: [)
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: [ 1

DA Kbt. 113. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: []összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti tárgyalásos eljárás/ Száma: []összértéke: [)
X A Kbt. 115. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: [2] Összértéke: [346 836 587]
[]A Kbt. 115. §szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás 2
Száma: [10] Összértéke: [3 844 201 331]
111.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2

A Kbt. Második Része
Fő

CPV-kód:

Fő

CPV-kód: 1 45233162-2 /Száma: [ 1] Összértéke: [1241 098 275]

Fő

CPV-kód: 1 45200000-9 /Száma: [ 1] Összértéke: [846 805 263]

1

45220000-5 /Száma: [ 1] Összértéke: [ 1 753 334 036]

A Kbt. Harmadik Része
Fő

CPV-kód: 1 45000000-7 /Száma: [6] összértéke: [ 1693 351166]

Fő

CPV-kód: 1 45247110-4/ Száma: [1) összértéke: [ 11500 012]

Fő

CPV-kód: 1 45220000-5/ Száma: [1] összértéke: [1 377 401 670]

Fő

CPV-kód: 1 45233162-2/ Száma: [1] Összértéke: [ 10 341691]

Fő

CPV-kód: 1 45453100-8/ Száma: [1) összértéke: [ 751606 792]

111.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerz6dések értékét HUF-ban kell
megadni)
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111.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2

=:J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: [] összértéke: []
=:J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []összértéke: []
=:J Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
=:J Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2
Száma: [)Összértéke: [)

111.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben érték
kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

=:J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2
Száma: []Összértéke: []

111.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
Uniós értékhatárt
Fő CPV-kód:

1 [ ](

elérő

építési koncessziók

1. [ ]( 1. [ ][] . [ ][] - []/Száma: [] Összértéke: []

Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók
Fő CPV-kód:

1 [ ](]. [ ][]. [ ](] . [ ][] -

[]/Száma: [)összértéke: []

111.1.4) Szolgáltatásmegrendelés 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab szómmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)
111.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
X Nyílt eljárás/ Száma: [ 1] Összértéke: [ 27 900 OOO)

=:J Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
=:J Meghívásos eljárás/ Száma: [)Összértéke: []
D Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
=:J Tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Versenypárbeszéd/ Száma: []Összértéke: []
D Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: []
D Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2
Száma: (1] Összértéke: [27 900 OOO]

111.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)

DA Kbt. 117. §szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: []Összértéke: []
DNyílt eljárás/ Száma: [ l Összértéke: []
D Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
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Meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []

Tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []

Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. 113. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti meghívásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
DA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. 115. §szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
Száma: []Összértéke: []

111.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése

2

X A Kbt. 117. §szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: [ 5] Összértéke: [148 268 OOO]
D Nyílt eljárás/ Száma: []összértéke: []
Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: []összértéke: []
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []

0Tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
D Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []

Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
Innovációs partnerség/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. 113. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
DA Kbt. 113. §szerinti meghívásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. 113. §szerinti tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. 115. §szerinti nyílt eljárás/ Száma: []Összértéke: []
A Kbt. 115. §szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2
Száma: [5] összértéke: (148 268 OOO ]

111.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján

történő

összesítése 2

A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód: 1 71220000-6/ Száma: [ 1] Összértéke: [ 27 900 OOO]

Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
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Fő CPV-kód:

1 [ ][

J . [][] • [ ][) . [ ][] - []/Száma: []Összértéke: []

A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: 1 90722200-6/ Száma: [ 1] Összértéke: [SS 168 OOO)
Fő CPV-kód: 1 [71220000-6/ Száma: [ 2] Összértéke: [ 48 200 OOO]
Fő CPV-kód: 1 [ 71320000-7/ Száma: [ 2] Összértéke: [44 900 OOO]

111.1.5) Szolgáltatási koncesszió 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)

111.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2

0
0
0
0

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: [] Összértéke: []
Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2
Száma: []Összértéke: []

111.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt

elérő

becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben érték

kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

0
0
0
0

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []
Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: []Összértéke: []

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2
Száma: [] Összértéke: []
~--·

111.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
Fő CPV-kód:

1 [ ][] . [ ][] . [ ][] . [ ][] -

[]/Száma: [] Összértéke: []

Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
Fő CPV-kód:

1 [ )[] . [ ][] . [ ][] . [ ][] - [ ]

/Száma: [] Összértéke: []

111.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése
111.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
111.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján
Kbt. Második Része szerinti jogcímek

0
0

Kbt. 8S. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 8S. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: [] Összértéke: []

::::J Kbt. 8S. § (2) bekezdés c) pont/ Száma: [] összértéke: []

0
0
0

Kbt. 8S. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [] Összértéke: []
Kbt. 8S. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: [] összértéke: []

0 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: []
::::J Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []összértéke: []
::::J Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: []Összértéke: [ 1

2
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Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [] Összértéke: []
Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 98. § (4) bekezdés e) pont/ Száma: [] Összértéke: []
Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont/ Száma: [) Összértéke: []
Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [) Összértéke: []

111.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján

2

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek
Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: [)Összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []

0

Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [) Összértéke: [)

0

Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [)Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: [] Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [) Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [)Összértéke: [)

0
0

Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont/ Száma: [)Összértéke: []
Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont/ Száma: [)Összértéke: [)
Kbt. 98. § (4) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 113. § (1) bekezdés/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 114. § (9) bekezdés/ Száma: [)Összértéke: [)
Kbt. 115. § (1) bekezdés/ Száma: [)Összértéke: [)

Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [) Összértéke: [)

111.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
111.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján
Kbt. Második Része szerinti jogcímek
Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: [)Összértéke: []
Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: []

0

Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [ J Összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: [] Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: []

Összértéke: [)

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [ J Összértéke: [)

2
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D Kbt. 98. § (3) bekezdés/ Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []

111.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

D Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [] Összértéke: []
D Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: [] Összértéke: []

0
0

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [] Összértéke: []

D Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 98. § (3) bekezdés/ Száma: []Összértéke: []

0

Kbt. 113. § (1) bekezdés/ Száma: []összértéke: []

D Kbt. 114. § (9) bekezdés/ Száma: []Összértéke: []

0

Kbt. 115. § (1) bekezdés/ Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: [)

111.2.3) Szolgáltatásmegrendelés {valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)

111.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján

2

Kbt. Második Része

D Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [)
D Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [) Összértéke: []
0 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [] Összértéke: []
0 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [] Összértéke: []
D Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: []

0

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [] Összértéke: []

0 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: []Összértéke: []
0 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [] Összértéke: []
D Kbt. 98. § (5) bekezdés/ Száma: []Összértéke: []
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []

111.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján
Kbt. Harmadik Része

0

Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: [] Összértéke: []

2
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0
0
0
0
0
0

Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont/ Száma: []összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: [] Összértéke: [)
Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [)Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont/ Száma: [)Összértéke: [)
Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [)

:J Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont/ Száma: [)Összértéke: [)
:J Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont/ Száma: []Összértéke: []
:J Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont/ Száma: [] összértéke: []
0

Kbt. 98. § (5) bekezdés/ Száma: []Összértéke: []

:J Kbt. 113. § (1) bekezdés/ Száma: []Összértéke: []
:J Kbt. 114. § (9) bekezdés/ Száma: []Összértéke: [)
0

Kbt. 115. § (1) bekezdés/ Száma: []Összértéke: [)

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [] Összértéke: []

111.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)

111.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján

2

Kbt. Negyedik Része

0
0
0
0

Kbt. 118. §/Száma: []Összértéke: []
Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 129. §/Száma: []Összértéke: [)

Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []

111.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján

2

Kbt. Negyedik Része

0

Kbt. 118. §/Száma: [] Összértéke: [)

0
0
0

Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont/ Száma: []összértéke: []
Kbt. 129. §/Száma: [] összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []

111.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)

111.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része

0 Kbt. 118. §/Száma: [] összértéke: []
D Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []

D Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont/ Száma: []összértéke: []
:J Kbt. 129. §/Száma: []Összértéke: []
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Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []
111.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része
'.]Kbt. 118. §/Száma: [] Összértéke: []

0 Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont/ Száma: []Összértéke: []
D Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont/ Száma: []Összértéke: [ 1
D Kbt. 129. §/Száma: [ 1Összértéke: []
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: []Összértéke: []

IV. szakasz:
IV.1)

Kiegészítő

Kiegészítő

információk

információk 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések

értékét HUF-ban kell megadni)

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó
közbeszerzések 2

értékű

Száma: []Összértéke: []
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 2
Összértéke: [12 OOO OOO]
IV.1.3) Elektronikus árlejtések 2
Száma: [] Összértéke: []
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések 2
Száma: [) Összértéke: []
IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések 2
Száma: []Összértéke: []
IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések 2

0
0
0
0
0

Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján/ Száma: []Összértéke: []

Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján/ Száma: []Összértéke: []
Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján/ Száma: []Összértéke: []

Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján/ Száma: []Összértéke: []
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján/ Száma: []Összértéke: []

Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése 2
Száma: [] Összértéke: []
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések 2

0
0
0
0

Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján/ Száma: [] összértéke: []

Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján/ Száma: []Összértéke: []
Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján/ Száma: []Összértéke: []

Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján/ Száma: [] Összértéke: []

DVédett műhelyek számára fenntartott szerződések/ Száma: []összértéke: [)
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése 2

329

Száma: []Összértéke: []
1v.1.s)

Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések 2

Száma: [18] Összértéke: [ 6 722 361 257]
IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések

2

Száma: [21] Összértéke: [8 184 830 927]
IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések

[Kbt. 114. § (1) bekezdés]

2

Száma: [] Összértéke: []

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: {2019.05. 30.}

1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 23. napirend következik, nyílt ülésünk utolsó napirendi pontja.

23./ napirend: Előterjesztés Nyíregyházi Önkormányzati
létrehozásáról
Előadó:

Lengyel Máté önkormányzati

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Dr. Tirpák György

Rendészet és Rendészeti Bizottság

képviselő

képviselő

Dr. Tirpák György:( képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

úrnak adom meg a szót.

Közgyűlés!

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Bocsánat! Ügyrendi kérdésben, igen.

Dr. Tirpák

György:(képviselő)

Immár másodjára

előterjesztett előterjesztés

bizonyos jogi, szakmai

aggályokat vet fel, éppen ezért már a napirendi pontok elfogadásáról tartott szavazás során nem
szavaztam meg a napirendi pontokat, hanem tartózkodtam a napirendi pontok kapcsán. Ez az
előterjesztés

immár második alkalommal kerül a

án nyújtotta be Lengyel Máté

Képviselő-testület

képviselőtársunk

tárgysorozatba. A napirendi pontokról szóló szavazás
álláspontok, valamint

képviselőtársaim

eredménye az lett, hogy a

elé. Az

első

alkalommal április 26-

és 15-ös szám alatti napirendi pontként vettük
előtt

kifejtésre kerültek itt a szakmai, jogi

is hozzászóltak ehhez a napirendi ponthoz. Ennek az

Képviselő-testület,

akként döntött, hogy ezt a 15-ös napirendi pontot

gyakorlatilag levette és ezen napirendi pont nélkül került megszavazásra az áprilisi

Közgyűlésünk

tematikája. Most áttanulmányozva az előterjesztést én azt mondom, hogy ugyan abban a köntösben
került ez benyújtásra. Jogi szakmai véleményem az, hogy semmilyen olyan új tényt vagy körülményt
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nem tartalmaz ez az előterjesztés, amelyek indokolttá tenné azt, hogy a Közgyűlés az áprilisi testületi
ülésen meghozott álláspontját felülvizsgálja, módosítsa. Éppen ezért ügyrendi kérdésként az a
javaslatom, hogy a Közgyűlés ezt az előterjesztést ne tárgyalja. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslat érkezett, amelyről vita nélkül
döntünk. Ennek lényege, hogy vegyük le a napirendről, ne tárgyaljuk. Én ezzel teljesen egyetértek,
szavazás következik. Kérem a tisztelt

Közgyűlést,

hogy szavazzon az ügyrendi javaslat elfogadásáról. Ki

szavaz arra igennel, hogy vegyük le a napirendről ezt az előterjesztést.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 14 szavazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta az ügyrendi
javaslatot.
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ELŐTERJESZTÉS
- Közgyűlésheza nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
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Kósa Árpád
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Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:

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

N y

R EG Y H Á Z A

í~ -:.
'/
'-" .....„

...../

Tisztelt

Közgyűlés!

A Honvédelmi Minisztérium azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a nyíregyházi
4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű, természetben Nyíregyháza
Kert köz 6. szám alatt található ingatlant - a volt Benczúr Gyula Általános Iskola - meg kívánja
vásárolni,

illetőleg

amennyiben arra

lehetőséget

látunk kérik annak térítésmentes tulajdonba adását.

Az Önkormányzat válaszlevelében jelezte, hogy az ingatlant visszterhesen tudja átruházni.
Az MNV Zrt. értékbecslést készíttetett a tárgyi ingatlanra. Az ingatlan vételárát az

értékbecslő

nettó

358.000.000,-Ft összegben határozta meg, melynek alapján a Minisztérium az adott áron tette meg a
vételi ajánlatát, azzal, hogy az ingatlan

jövőbeni

hasznosítási céljaként Területvédelmi és Kulturális

Központ létrehozását jelölte meg.
Fentiek alapján javasoljuk a Nyíregyháza belterületi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola
6. szám alatt található
ingatlan a Honvédelmi Minisztérium részére zárt pályázat keretén belül történő elidegenítésre
kijelölését és a licit induló árának nettó 358.000.000,-FT egységáron történő meghatározását.

megjelölésű 8077 nm alapterületű, természetben Nyíregyháza Kert köz

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és döntésüket meghozni

szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2019. május hó 22.
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Ji5lgárméster

Melléklet a Vagy/167/2019 számú előterjesztéshez
Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

... „./2019.(V.30.) számú
határozata
a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a Nyíregyháza belterületi 4082/13 hrsz-ú kivett általános iskola megjelölésű 8077 nm alapterületű,
természetben Nyíregyháza Kert köz 6. szám alatt található ingatlant a Honvédelmi Minisztérium
részére zárt pályázat keretén belül történő elidegenítésre kijelöli és a licit induló árát nettó
358.000.000,-Ft egységáron határozza meg.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi

szerződés

aláírására.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. május hó 30.

Értesülnek:

1./

Közgyűlés

2./

címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

tagjai
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FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/318/2019.
Ügyintéző: File János

ELŐTERJESZTÉS
-a

Közgyűléshez

-

a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának, valamint vételárának
meghatározására

jld
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

l~

eres István
városi főépítész

~e\,~~-&/

r 'V

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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e,

~

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) 2016. évben az
Önkormányzattól megvásárolta a 31036/10 hrsz-ú ingatlant, melyen jelenleg a református templom
gyülekezeti ház és parókia építési munkái folynak.
Az Egyházközség vételi szándékát jelezte az Önkormányzatnak a Szalag utcai ingatlanhoz kapcsolódó
31036/4 hrsz-ú, 6813 m2 területű ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlanon a Magyar Református Egyház
Országos Óvodafejlesztési Projekt keretében egy háromcsoportos óvodát kívánnak építeni.
A Szabályozási Terv szerint az elidegeníthető két építési telek kialakítására földhivatali eljárás lefolytatása
szükséges. Az első építési telek a 31036/4 hrsz-ú ingatlan 2996 m 2 területű részéből és a 31035/26 hrsz-ú
ingatlan 4 m 2 területű részéből kialakítandó (a mellékleten
színnel jelölve), összesen 3000 m 2
nagyságban.
A másik építési telek a 31036/4 hrsz-ú ingatlan északi részének 3817 m 2 területű részéből és a 31036/5
színnel jelölve),
hrsz-ú ingatlan déli részének 1060 m 2 területű részéből kialakítandó {a mellékleten
összesen 4877 m 2 nagyságban.
A 31035/26 hrsz-ú - természetben a Törzs utca - ingatlan telekhatár-rendezése szükséges a Szabályozási
Terv szerinti telekhatár kialakítása érdekében. Ennek egyik része a fentiekben leírt 4 m2 értékesítése,
másik része az ingatlan 41 m 2 területű része {a mellékleten színnel jelölve), mely telekkiegészítésként kerülne értékesítésre és becsatolásra a 31036/10 hrsz-ú ingatlanba.
A fenti területek értékesítésére az elidegenítésre történő kijelölés után az alábbiakban kerül sor. A 3000
m 2 területű ingatlan és a 31036/10 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesítendő 41 m 2 területű
ingatlan forgalmi értéke bruttó 36.000.000,- Ft {~9.321,-Ft/m 2 + 27% ÁFA). A vevő köteles a vételárat
megfizetni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül. A 31036/4 hrsz-ú és a 31036/5
hrsz-ú ingatlant terhelő 22 kV-os közcélú légvezeték kiváltása vevő feladata és költsége a 31036/5 hrsz-ú
ingatlanból kialakuló út kivitelezését követő 3 éven belül.
A 4877 m 2 területű ingatlan forgalmi értéke bruttó 44.200.000,- Ft {~7.136,-Ft/m 2 + 27% ÁFA). A vevő
köteles a forgalmi érték 10%-ának megfelelő {4.420.000,- Ft) összegű foglalót az Önkormányzat részére a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási
jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül, a fennmaradó 39.780.000,- Ft vételárrészt
2019. december 31. napjáig megfizetni.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. {Xll.14.} KGY rendelet 3. § (3) bekezdése szerint
„Az önkormányzati vagyont elidegeníteni .„. nettó 25.000.000 forint értékhatár felett csak nyilvános, vagy
indokolt esetben zártkörű versenytárgyalás útján lehet .... Zártkörű versenytárgyalás tartható különösen
külső ajánlat beérkezése „. esetén."
Fentiek alapján javasoljuk a tárgyi ingatlanok elidegenítésre történő kijelölését, a 3000 m 2 területű
ingatlan, valamint a 31035/26 hrsz-ú ingatlan 41 m 2 területű rész egyfordulós, zártkörű pályázat
keretében, licit induló árának bruttó 36.000.000,- Ft összegben történő meghatározásával, a 4877 m 2
területű ingatlan egyfordulós, zártkörű pályázat keretében, licit induló árának bruttó 44.200.000,- Ft
összegben történő meghatározásával.
Kérjük a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, és határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2019. május 27.
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Melléklet a VAGY/318/2019. számú előterjesztéshez:
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Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„ ......../2019.{V.30.) sz.
határozata
a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának, valamint vételárának
meghatározásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

•

A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31036/4 hrsz-ú ingatlan 2996 m 2 területű részéből, a
31035/26 hrsz-ú ingatlan 4 m 2 területű részéből kialakítandó 3000 m 2 területű ingatlant
egyfordulós, zártkörű pályázat keretében - az MRE Országos Óvodafejlesztési Projekt keretében
egy háromcsoportos óvoda létesítése céljából - 3 éves beépítési kötelezettség előírásával a
Nyíregyházi Református Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) részére elidegenítésre

megtárgyalta, és

kijelöli.

A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31035/26 hrsz-ú ingatlan 41 m 2 területű részét
egyfordulós, zártkörű pályázat keretében a Nyíregyházi Református Egyházközség (4400
Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) részére elidegenítésre kijelöli.
A fenti ingatlanok együttes licit induló ára bruttó 36.000.000,- Ft, azaz Harminchatmillió forint.
A 31036/4 hrsz-ú és a 31036/5 hrsz-ú ingatlant terhelő 22 kV-os közcélú légvezeték kiváltása vevő
feladata és költsége. Határidő: a 31036/5 hrsz-ú ingatlanból kialakuló út kivitelezését követő 3
éven belül.
Fizetési feltételek: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül.
•

A Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 31036/4 hrsz-ú ingatlan 3817 m 2 területű részéből, a
31036/5 hrsz-ú ingatlan 1060 m 2 területű részéből kialakítandó 4877 m 2 területű ingatlant bruttó
44.200.000,- Ft, azaz bruttó Negyvennégymillió-kettőszázezer forint licit induló áron egyfordulós,
zártkörű pályázat keretében a Nyíregyházi Református Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér
11.) részére elidegenítésre kijelöli.
Fizetési feltételek: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat átvételét követő 15 napon belül a
vételár 10%-ának megfelelő összeg (4.420.000,- Ft) kiegyenlítése foglaló jogcímen, a fennmaradó
vételárrész kiegyenlítése 2019. december 31. napjáig.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi

szerződés

aláírására.

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁl Y
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-:;86
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-5011/2019
Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés

- a Közgyűléshez az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadására

... „.„.„.„.~:„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ ....
~· J'Yszai ~nyhért
alpolgármester

(
,_

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az

előterjesztést

véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MA!L: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §
(6) bekezdése alapján a települési önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete részletesen
meghatározza a települési önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményeit.
Az Önkormányzat beszámolójában többek között demográfiai mutatók, az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításának formái, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása, bűnmegelőzési tevékenység, a civil szervezetekkel történő együttműködés, a felügyeleti szervek
által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása szerepel.
Az értékeléshez elsősorban az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, az intézmények
beszámolóit, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat, információkat használtuk fel.
Mindezeket kiegészítettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat -

Nyíregyháza, 2019. május 22.
Tisztelettel:
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SZOCIAUS és KOZNEVELESI OSZTAl Y
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MA!L: NYHSZOC@NY!REGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC- 5011/2019 számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„./2019. (V. 30.) számú
határozata
az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

A

Közgyűlés

az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját elfogadja.

A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
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SZOCIÁUS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NY!REGYHAZA.HU

Bevezetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket,
melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)
Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja
•
a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
•
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
•
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
•
a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait;
•
a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
•
a bűnmegelőzés főbb pontjait, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az
általuk elkövetett bűncselekmények számának alakulását, a bűnelkövetés okait;
• a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.
A felsoroltakon kívül a beszámoló kitér az előző évhez képest történt jogszabályi változásokra, illetve az
ellátórendszerben végbement fejlesztésekre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) továbbra is kiemelt feladatának tekinti a gyermekek helyzetének, ezen
keresztül esélyegyenlőségének javítását. Ezt a gyermekjóléti alapellátások biztosításával, különböző, törvény
által előírt és önkormányzati rendeletben a helyi sajátosságokhoz és szükségletekhez igazított támogatások
megállapításával, sokszínű intézményi háttér működtetésével, fenntartásával igyekszik elérni. A
szolgáltatások a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti
Központ szervezeti kereteiben működnek.
Nyíregyházán több intézmény és szervezet foglalkozik a gyermek korosztállyal. Az előbbiekben említett
intézményeken túl a köznevelési (óvodák, iskolák), egészségügyi (háziorvosok, védőnők, iskola-egészségügyi
ellátás), közművelődési intézmények stb. nyújtanak számos szolgáltatást, speciális ellátásokat. Ezek
bemutatására jelen beszámoló nem tér ki, de az önkormányzat egyéb programjai, koncepciói, különböző
előterjesztések mindezeket tartalmazzák.
A beszámoló elkészítéséhez az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, az intézmények
éves tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat,
információkat használtuk fel. Mindezeket kiegészítettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival.

Jogszabályi háttér
A beszámoló elkészítését az alább hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapozzák meg.
A gyermekek alapvető jogait az Alaptörvény deklarálja. A XVI. cikk (1) bekezdése alapján „Minden
gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és
gondoskodáshoz."
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Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8 . és 8a.
pontja az önkormányzatok hatáskörében ellátandó feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátások, továbbá a szociális szolgá ltatások és ellátások biztosítását.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban : Gyvt.) célja,
hogy megá llapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a
gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, tová bbá jogi személyiségge l nem rendelkező más
szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szü l ői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve
gondoskodjanak a gye rmekek veszélyeztetettségének mege l őzésérő l és megszüntetéséről, a hiányzó szü l ői
go ndoskodás pót lásá ról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fia t al felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről (Gyvt. 1. § (1) bekezdés) .
A 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valam int a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeirő l szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet (továbbiakban Nmr.).
A települési önko rmányzat képvise lő-testü lete rendelet ben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli
ellátások megá llapításának, kifizetésének, fo lyósít ásána k, va la mint ellenőrzésének, szabályait. Nyíregyháza a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó ló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes fe ladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendeletben szabályozta a k ü l önbö ző gyermekjóléti
ellát ások és szolgáltatások helyi szintű szabályait.
Demográfiai jellemzők

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége 2018 . január 1-jén 117.121
város la kó népességének 19,67 %-át teszi ki.

fő

volt . A 0-18 éves korosztály a

A gyermeknépesség elta rtot tsági rátája - a gyermekkorú népességnek (0-14 éves) az aktív korú (15-64 éves)
né pességhez viszonyított aránya - Nyíregyházán 22,4 %, a megyei 23,3 %, a regionális 22, 7 % és az országos
adat 21,9 %.
táblázat

1.
A 0-18 évesek korszerinti megoszlása 2018-ban Nyíregyházán
Korosztály
0-3
4-6
7-14
15-18
összesen

Fiú
2 356
1829
5 009
2 630
11824

Lány
2 204
1 710
4 659
2 650
11223

Létszám (fő)
4 560
3 539
9 668
5 280
23 047

Forrás : KSH

A demográfiai jellemzők ismerete szükséges a nevelés-oktatás szervezéséhez, biztosításához, a
szolgáltatások (gyermekvédelmi, egészségügyi st b.) megszervezéséhez, működtetésé hez.

különböző
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A gyermekjóléti ellátások rendszerét éri ntő főbb változások 2018-ban

II.

A gyermekjóléti ellátások rendszerében mind a pénzbeli és természetbeni ellátások, mind a szolgáltatások
vonatkozásában történtek változások az elmúlt évben . Ezeket e fejezetben röviden összefoglaljuk, de az
egyes elemeket az adott fejezetekben részletesebben is kifejtjük.
a)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatárának emelése

A Gyvt. 19. § (2) bekezdésének módosításával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági
jövede lem határa 2018 . január l-től megemelkedett.
A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi nyugd íj minimum 130%-áról
(37.050 Ft) annak 135%-ára (2018. évben : 38.475 Ft) eme lkedett. Az ellátás tekintetében irányadó speciá lis
- a gyermeket egyedülállóként nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetén; tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek esetén; va lamint a jogosultsági feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek
esetén alkalmazandó- jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 140%-áról (39.900 Ft) annak 145%ára (2018. évben 41.325 Ft) nőtt.
A Gyvt. 187. §-a alapján a módosítást a 2018. január l -jén fo lyamatban l évő ügyekben is alkalmazni kell.
b) Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése
2018. szeptemberétő l a család- és gyermekjóléti kö zpontok fela datai bővültek az óvodai és iskolai szociális
tevékenységgel. Az iskolai szociális munkának három fő irányzata alakult ki az országban. Az iskolai
szociális munka 2015. január l-től a gyermekjóléti szolgálat keretein belül lehetőségként jelent meg, célja a
gye rmek veszélyeztetettségének mege lőzése . Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fej lesztése
című EFOP-3.2.9-16 projekt keretében 2017. szeptembertő l 2019. februárig kifutó támogatással
modellkísérleti program futott az általános működés szakmai kereteinek tapasztalati alapú kidolgozására,
ennek kerete 2,05 milliárd Ft volt. A szakmai támogat ás az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 projekten keresztül va lósult
meg.
segítő

A szolgáltatás jogszabályi háttere
2018. szeptember l-től a Gyvt. 40/ A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az
ált alános szolgáltatási feladatain tú l a gyermek csa ládban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló
egyéni és csoport os speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai
szociális segítő tevéke nységet biztosít . A végrehajt ássa l ka pcsolatos részletes szabályozást az Nmr.
ta rtalmazza.
Az óvodai és isko lai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
szociá lis seg ítő mu nka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyerme k
csa ládjának és a köznevelési intézmé ny pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális seg ítő egyéni,
csopo rtos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi f eladatokat lát el. Ennek
keretében segíti
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a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei
kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési
megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az együttműködési megállapodás tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a szolgáltatás
célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő mely időpontban
látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való hozzáférést.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek

Az óvodai és iskolai szociális segítő szo lgá ltatás biztosításához alkalmazandó személyek munkakörének
megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő. Az Nmr. 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott
gyermekre vetítve 1 fő (40 óra) alkalmazását írja elő.
A KSH 2017/2018-as tanévre vonatkozó adatai alapján óvodában, általános iskolában, szakiskolában,
szakközépiskolában, szakgimnáziumba n és gimnáziumban nem felnőttképzés keretében tanuló személyek
száma 1.483.246 fő. A Nyíregyházi Járás területén a gyermek-, tanuló létszám 30825 fő, azaz a szükséges
szakember létszám 31 fő.
e)

szakmai létszám változás a feladat bővülése miatt

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma - az Nmr. szabályozásának megfelelően 2018. január l-jén 68 fő, figyelembe véve a feladatokat és az ellátási területet. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 21/2018. (IX.7.) önkormányzati rendelettel elfogadta az intézmény engedélyezett
létszámának folyamatos növelését. A döntés alapján 2018. szeptember 30-ig 10 fő, október 31-ig 10 fő és
2018. december 31-ig még további 10 fő felvételére került sor, így 2018. december 31-én az engedélyezett
létszám 98 főre növekedett.
A szakemberek elhelyezése a Nyíregyháza, Tűzoltó 1. szám alatti ingatlanban történt meg, ezzel
intézmény feladat ellátási helyeinek (székhely, telephely, nyitva álló helyiség) száma .

bővült

az

Az óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó állami támogatás összege 28.676.139 Ft volt 2018-ban.
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d) infrastrukturális fejlesztések

A TOP-6.2.1.-16-NYl-20017-00001 Családbarát, munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című pályázat keretében
2018-ban 4 bölcsőde (5. számú Őzike Bölcsőde, 6.számú Napsugár Bölcsőde, 9. számú Micimackó Bölcsőde,
16. számú Aprajafalva Bölcsőde) külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult meg.
e)

vezetőképzés

2018. január 1. hatállyal lépett életbe a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó
személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A vezetőképzés olyan hatósági képzés,
melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált
fejlesztése.
A szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző szemé ly, ha
•
állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet
intézményvezetője,

•
•
•

integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározott, a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

A rendelet alapján a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és
Gyermekjóléti Központ vezetője, illetve egyes telephelyek vezetőinek kötelező a vezetőképzésben történő
részvétel.
f)

fen ntartóváltás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2017. (Ill. 30.} számú határozatában döntést hozott arról,
hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével,
továbbá úgy döntött, hogy amennyiben a társulás valamennyi tagönkormányzata a társulás 2017.12.31.
napjával történő megszüntetéséhez szükséges döntést nem hozza meg, úgy a jelzett időpontban kilép a
társulásból. A Közgyűlés a határozatában felkérte a társulás valamennyi tagönkormányzatát, hogy a
társulással kapcsolatos döntésüket 2017. 05. 31-ig hozzák meg, illetve utasította a Hivatal érintett szervezeti
egységeit az átszervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésére.
A társulás tagönkormányzatai a társulással kapcsolatos határozataikat meghozták, és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatával megegyező döntést hoztak.
A Közgyűlés 140/2017. (VI. 29.) számú határozatában döntött a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
keretében ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések
meghozataláról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (7) bekezdése alapján
az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást
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nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított
ellátást.
A települési önkormányzatok közül Kálmánháza Község, Nagycserkesz Község, Nyírpazony Nagyközség,
Nyírtura Község a társulás tagjaként, valamint Ibrány Város, Paszab Község, továbbá Tiszatelek Község
Önkormányzata kereste meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatát szociális és gyermekjóléti
feladatok biztosítása érdekében.
2018. január l-től a fentiek következtében a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények - a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Csa lád és Gyermekjóléti Központ - Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába kerültek. Az intézmények keretében működő
szolgáltatások a jogszabályi előírásoknak és az igényeknek megfelelő ellátási területt el működnek.
Ill.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a Gyvt. a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe,
elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében támogatásokat biztosít a család és a
gyermek számára .
A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében
meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászoru ltságára tekintettel további
pénzbeli támogatást állapíthat meg. Az előzőekben hivatkozott 54/ 2011. (X ll.16.) önkormányzati rendelet
szé les körben állapít meg olyan támogatásokat, amelyeknek célja, hogy megelőzze és csökkentse a
gyermekek anyagi típusú veszélyeztetettségét. 2015-től a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendeletében pedig
meghatároz olyan ellátásokat, amelyek segítik az anyagi nehézségekkel küzdő családokat, a létfenntartási
problémákkal rendelkező várandós anyák helyzetének javítását szolgálják, és amely a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz is támogatást nyújt.
A pénzbeli és természetbeni ellátások között részben a Gyvt.-ben szabályozott ellátások (pl. : rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény), részben a helyi rendeletekben szabályozott, un. önként, a saját költségvetés
terhére biztosított ellátásokat nyújt az önkormányzat a rászoru lók részére. Az önkormányzat célja a szociális
biztonság megteremtése, a rászorulók részére megfelelő támogatások nyújtása.
111.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normat ív
kedvezményének, a szünidei gyermekétkeztetésnek, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. 2018-ban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a csa ládban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át. Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyerm ek, va lamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a
nyugdíjminimum 145 %- a volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
elmondható, hogy az összes támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában
részesülnek, 2018-ban összesen 1 922 fő Nyíregyházán. A támogatásban részesülő családok száma 589.
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2.

táblázat

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma
az egy főre jutó családi jövedelem szerint 2018-ban

2018

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az egy főre
jutó családi jövedelem szerint
14.250 Ft alatt
14.251-28.500
28.501 -38.475
l 38.476-41.325
1
1
955
315
45
607
1
1
1

elutasítások
száma
156

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők családjában az egy főre jutó jövedelem jellemzően
az öregségi nyugdíjminimum összege (28.500 Ft) alatt van .
Az önkormányzat a helyi segélyezési rendszer alakítása során igyekszik nyomon követni mindazokat a
társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek hatással bírnak a szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerére. Amennyiben hosszabb időtartamot tekintünk át megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az
önkormányzat a kétévente ismétlődő helyi szociológiai kutatás 1 keretében vizsgálta ennek okát, illetve, hogy
mi állhat a csökkenés hátterében?
1.

ábra

A rendsze„es gyermekvedelri1 kedvezMénybe'l részesulok
szarna és aranya 2008 2018 kozott

7

[J ll
„

• 1

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A támogatásban részesülők létszámának csökkenése hátterében részben a jogosultsági jövedelem határ
állandósága, a jövedelmi viszonyok javulása és a demográfiai változások állnak.

1

Nyíregyháza Életminőség panel jellegű kutatás
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Fábián-Takács-Szigeti szerint Nyíregyházán „A 2010 és 2012 közötti periódus a válságból való kilábalás
időszaka volt, nőtt a foglalkoztatottak aránya, nominális értékben is nőttek a jövedelmek (a növekedés mind
a háztartásokra jutó összjövedelem, mind az egy főre jutó jövedelmek esetében mérhető volt), a
szegénységben élők aránya is enyhe csökkenést mutatott, és az FTI értékei is kedvezőbbek lettek.
A kedvező tendenciák folytatódtak 2012 és 2015 között is, nőttek a nettó jövedelmek, a növekedés pedig
nemcsak „szétterült" a város társadalmi terében, hanem jelentős emelkedést mutatott a legalsó decilis
esetében." 2
3. táblázat
A jövedelmek egyenlőtlenségei Nyíregyháza városában - az egy főre jutó háztartási jövedelmek
eloszlása a jövedelmi tizedek szerint, 2012-2015. (átlagértékek, forintban)
1

2012

2015

%

1

!Alsó decilis

22,487

29,057

i+ 29,0

2. Decilis

38,359

43,864

1+ 14,0

3. Decilis

48,482

50,835

14.

r- 4,8
1

Decilis

56,787

62,552

5. Decilis

63,748

73,173

r- 14,8
1
,+
12,6

i+ 10,0
1

6. Decilis

1
1

72,450

81,604

7. Decilis

1

81,211

90,697

8. Decilis

95,185

100,007

9. Decilis

113,259

113,571

Felső

174,524

217,818

I+ 0 3
'
1
+ 25,0

7,7

7,5

1

decilis

510/Sl

l+ 11,7
I+ 1 o

1

'

Forrás: Fábián-Takács-Szigeti, 2015

A 2017-es adatfelvétel szerint az „átlagjövedelem növekedésének üteme 2017-re elérte a 13 százalékos
arányt. Az átlagjövedelem és a mediánjövedelem örvendetes növekedésének hátterében több
makrogazdasági és makrotársadalmi változás, intézkedés áll. Ilyen volt - többek között - a minimálbér, a
garantált bérminimum vagy a nyugdíjak emelése, de a város tekintetében talán a legfontosabb a
foglalkoztatottság növekedése .
A városlakók szubjektív megítélése is javult, hiszen 2018-ban jóval magasabb volt azoknak az aránya 2015-höz
képest, akik úgy vélekedtek, hogy javult az anyagi helyzetük, és alacsonyabb azoké, akik inkább romlásról
számoltak be.
A jövedelmi helyzet javulása mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
csökkenésének oka lehet, hogy a támogatási rendszerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a
kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is

2

Fábián Gergely - Takács Péter - Szigeti Fruzsina : Jövedelmi helyzet és jövedelmi szegénység ln: Acta Medicinae et

sociologica, Volume 6 (2015) No. 18-19
WWW.NYIREGYHAZA.HU
~~~~~~~~~~~~~--,

~)~

e

, '~

N Y Í R E G Y H Á Z A

11

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR i. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-sss; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

kapcsolódnak. Ezek között meg kell említeni a gyermekétkeztetés szabályainak és a tankönyvellátás
rendszerének kedvező irányú változását.

Ill. 2. A kedvezményre való jogosultság elemei
111.2.1. Ingyenes étkeztetés vagy kedvezményes étkeztetés
A Gyvt. alapján ingyenes étkeztetésben vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek a rászoruló
gyermekek. 2015. szeptember 01. napjától kiszélesedett a kedvezményben részesülők köre. A
gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,

•

o lyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018. évben 119.301 Ft),
vagy

•
nevelésbe vették,
b) az 1-8. évfolyamon nappali

rendszerű

iskolai oktatásban részt

vevő

•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•

nevelésbe vették.

tanuló után, ha

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
•

az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül ;

•

az 1- 8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után .
4.

táblázat

Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülők száma
Bölcsőd e

Óvoda

Általános
iskola

Gimnáziu m

Szakközépiskola

Szakiskola

Kollégium

Rgyvt-ben
részesü l

28

253

918

-

-

-

56

3 vagy
t ö bbgyermekes

77

512

-

-

-

-

-

tartó san beteg
vagy fogyaté kos

10

194

-

-

-

-

-

1 fő re j utó
jövede lem

305

1785

-

-

-

Megnevezés

"'

~

"'"°
0
E

~

"'
0

'....*
0
0
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-

17

69

1

13

5

41

-

-

-

-

2

8

14

-

9

30

6

175

842

76

38

3

146

252

16

9

37

83

2081
3059

102
280

92
128

59
4

515
391

Rgyvt-ben
részesül
"'0 .~.,,"'
3 vagy
' "'
~
0
0QO
többgyermekes
o
E
U"I •.,,
tartósan beteg
vagy fogyatékos
420
2761
összesen támogatott
100 % térítési díjat fizet
126
456
Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal
~

A táblázat adataiból jól látható, hogy az étkeztetésben résztvevő gyermek közül 5 777 fő kedvezményben
részesül, azaz a gyermekek 56,5 %-a kedvezményezett 50 vagy 100 %-os mértékben . Az ingyenes ellátásban
részesülő gyermek az összes étkezőt tekintve 42,1 %, a kedvezményezettek számarányához viszonyítva a
gyermekek 74,5 %-a.
Az adatok azt is mutatják, hogy a bölcsődei és óvodai ellátás során csökkent a 100 %-os térítési díjat fizetők
száma (2017-ben 4 611 fő), és növekedett az ingyenes ellátásban részesülők száma, elsősorban az egy főre
jutó jövedelem alapján igénybe vehető támogatás következtében.

111.2.2. Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január l-től az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a jogszabályban felsoroltak szerint (szülő, törvényes
képviselő kérelmére az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43
munkanapon) . Nyíregyháza Önkormányzata a korábbi években is rendszeresen részt vett a nyári étkeztetési
programban, illetve a jogszabályi előírást megelőzve a téli szünetben is megszervezte a rászoruló gyermekek
étkeztetését.
A 328/2011. (Xll.29.) Korm. rendelet 13/A. §-a alapján a települési önkormányzat a déli meleg főétkezés
helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs
lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel
elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzata a tavaszi szünetben még osztópontokon biztosította az előre kicsomagolt étel elvitelét, a
nyári szünettől kezdődően azonban valamennyi jogosult számára kiszállítással történik.
Beszerzési szabályzat szerint lefolytatott eljárás keretében az ELAMEN Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot a
tavaszi szünetben . A nyári, őszi és téli szünidőben a Passion for Food Kft.-vel szerződtünk a feladat ellátására.
Az étkeztetés lebonyolításában az elmúlt évben is a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ működött
közre. A jogszabályi előírások alapján azonban nemcsak a napi igénybevétel során, hanem már a támogatás
igénylésében is segítséget nyújtottak a családsegítők .
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5.

táblázat

Szünidei étkezésre jogosultak és igénybe vevők száma
hátrányos helyzetű

halmozottan hátrányos

(fő)

helyzetű (fő)

összesen

(fő)

Ft

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

Igénybe

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

vevők (fő)

tavaszi szünet
(2 munkanap)

532

245

466

319

998

564

676 800

nyári szünet
(54
munkanap)

699

488

582

526

1281

1014

27 433 201

őszi szünet
(3 munkanap)

492

244

378

323

870

567

1017 OOO

téli szünet
(3 munkanap)

439

235

439

404

878

639

1150 197

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

Az étkezésre jogosultak száma a nyári időszakban a legmagasabb, mivel ekkor a bölcsődéseket és óvodásokat
is figyelembe kell vennünk az intézmények zárva tartási idejére. A jogosultak száma átlagosan 1 007 fő éves
szintre vetítve. Míg az igénybevételi arány a tavaszi étkeztetésben 57% volt, addig a nyári, őszi és té li
szünidőben 70 % körül mozgott. A kihasználtság megnövekedésének a hátterében az étel házhoz szállítása
áll, me lyet minden igénylő számára biztosítunk.
111.2.3. Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egy évben két alkalommal természetbeni
támogatásként Erzsébet-utalványban részesültek, melynek értéke rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők esetében 6000 Ft, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében
6500 Ft. Az utalvány élelmiszer, ruházat, tanszer vásárlásá ra is fe lhaszná lható.
2018. augusztusban 2 087 fő gyermek (1990 fő kiskorú, 97 fő nagykorú), novemberben 1 942 fő gyermek (1
866 fő kiskorú, 76 fő nagykorú) részére továbbítottuk az utalványt. A kézbesítés a Magyar Posta útján történt,
amelynek költsége 2 050 847 Ft volt, fedezetét az önkormányzat saját erőből biztosította.
6.

táblázat

Az Erzsébet utalványban részesü l ők adatai
alapösszegű

kiskorú

nagykorú

összesen

2018.augusztus:

838

54

892

2018.szeptember:

10

0

emeltösszegű

kiskorú

nagykorú

összesen

5 352 OOO

1152

43

1195

10

60000

54

0

kiskorú

nagykorú

Ft

7 767 500

1990

97

13 119 500

54

351 OOO

64

0

411 OOO

Összesen 2018:

848

54

902

5 412 OOO

1206

43

1249

8118 500

2 054

97

13 530 500

2018.november:

791

45

836

5 016 OOO

1075

31

1106

7 189 OOO

1866

76

12 205 OOO

2018.december:

8

0

8

48 OOO

30

0

30

195 OOO

38

0

243 OOO

Összesen 2018:

799

45

844

5 064 OOO

1105

31

1136

7 384 OOO

1904

76

12 448 OOO

Mindösszesen
2018:

1647

99

1 746

10476
OOO

2 311

74

2 385

15 502 500

3 958

173

25 978 500

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal
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111.2.4. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet

A gyámhatóság (jegyző) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejű leg, azzal azonos időtartamra, külön döntésben állapítja meg a gyermek/nagykorúvá vált gyermek

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, melyhez különböző kedvezmények
tá rsulnak.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll :
• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt neve l ő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
•
a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív ko rúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
•
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
•
a nevelésbe vett gyermek,
az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy ha llgatói jogviszonyban álló fiatal fe l nőtt .
•

Hátrányos
Időpont

helyzetű

és halmozottan hátrányos

Óvodáskorú
2H (fő)

Óvodáskorú
3H (fő)

2018. január
132
111
2018.október
Forrás: https://www.kir.hu/ 3hpublikálás

158
141

helyzetű

7 . táblázat
gyermekek száma Nyíregyházán

Alapfokú 2H

Alapfokú 3H

(fő)

(fő)

Középfokú
2H (fő)

Középfokú
3H (fő)

379
289

414
352

134
103

149
122

A nyilvántartás szerint 2018. októberben 503 fő hátrányos he lyzetű, és 615 halmozottan hátrányos helyzetű
nyíregyházi gyermek számára voltak biztosítottak a köznevelés és a gyermekvédelmi ellátások területén
külö nb öző kedvezmények, támogatások.
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111 .3. Rendkívüli települési támogatás
A Gyvt-ben szabályozott ellátásokon túl 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.
Az önkormányzat a települési támogatást rendszeres és rendkívüli formában is nyújtja.
Rendkívüli települési támogatásban a helyi rendelet szerint elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások- így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
a vá lsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megt artásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
csa ládba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
2015-ben a rendkívüli települési támogatás keretében bevezetésre került a kelengye támogatás. A
támogatásra jogosult a legalább 3 éve Nyíregyházán élő szü l ő gyermeke születésekor, amennyiben nevezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, illetve kérelmező vagy valamely család tagja 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. 2018-ban 17 fő részesült a támogatásban.
111.4. Helyi autóbusz közlekedési kedvezmény
A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozott an
hátrányos he lyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. 2018.
március l-től
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosu lt, illetve szülője, vagy más törvényes képvise l ője
álta l beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50%
• a halmozottan hátrányos he lyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képvise lője által
beszerzett bérlet igazolvány és bérletjegy ellenértéké nek 80 %-át,
té ríti az önkormányzat a lejárt bérletjegy átadása ellenében a tanintézet házipénztárából a szülő, törvényes
képviselő részére. E támogatásra kifizetett összeg 2018. évben 1 417 060 Ft volt . 50 %-os mértékű támogatás
77 fő részére 636 770 Ft, 80 %-os támogatás 44 fő részére 812 590 Ft összegben került kifizetésre.
111.5. Üdültetési támogatás
A gye rmekek nyári táborozását, hasznos i dőtö ltését az Önkormányzat több módon is támogatja évek óta.
Egyik formája a Szigligeti Gyermeküdülőben megvalósuló üdültet és. Az elmúlt évek során egyre több gyermek
számára biztosított a felhőtl en, élményekben gazdag, kellemes kikapcsolódás a Balaton partján.
Immár hagyományosan, tavaly 761, nyíregyházi gyermek t áborozhatott 9 t urnusban a szigligeti
Az első turnus június 18. napján kezdődött, az utolsó augusztus 18. napján ért véget. A

gye rm eküdü lőben .
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turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. A részvételi lehetőség minden nyíregyházi lakóhellyel rendelkező diák
számára biztosított volt, aki nyíregyházi székhelyű, alapfokú iskolában tanul, függetlenül a fenntartó
intézmény státuszától.
A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. Az
általános iskolások 34.000,- Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként (6 nap/S éjszaka). A befizetett összeg
tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és háromszori étkezés
költségét, valamint a szakmai programok díját.
A táborozó gyermekek közül 10.000 Ft kedvezményben részesültek Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelete alapján azok, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, vagy tartós beteg, vagy akinek szülei három vagy több
kiskorú gyermekről gondoskodnak. Összesen 176 fő részesült így kedvezményes üdü ltetésben.
8.

táblázat

Üdültetési támogatásban részesülők száma iskolánként
Támogatott gyermekek száma (fő)

Intézmények
Jókai Mór Református Általános Iskola
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

13

15

Petőfi Sándor tagintézménye

11

17

Nyíregyházi Bem József Általános iskola
• Gárdonyi Géza Tagintézménye
• Kazinczy Ferenc Tagintézménye

11
4

Nyíregyházi
Nyíregyházi
Nyíregyházi
Nyíregyházi

•

Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI
Kodály Zoltán Általános Iskola
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Szőlőskerti Tagintézménye

•
•

Szabó Lőrinc Tagintézménye
Zelk Zoltán Tagintézménye

24

16
6
7
22

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
Kertvárosi Tagintézménye

4

•

13

Összesen
Forrás: Beszámoló a Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi működéséről

A táborban tej-, cukor-vagy lisztérzékenységben
étkeztetés biztosított volt.

8

s

szenvedő

176

tanulók is táborozhattak, részükre diétás

111.6. Nyári táboroztatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város általános iskoláiba járó, nyíregyházi bejelentett
lakcímmel rendelkező gyermekek számára 2018-ban is biztosította a nyári napközis tábo rt, a gyermekek
érdeklődésének megfelelően . A táborozás 2018. június 18. és augusztus 10. között zajlott, 8 turnusban. A
táborokba 1895 fő jelentkezett támogatott helyre, ami azt jelenti, hogy a szülőknek csak az étkezésért kellett
fizetniük, de minden év közben járó étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehetett venni.
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Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre jelentkezhetett, második vagy több turnusban va ló
részvétel önköltséges áron vált lehetővé.
9. táblázat
Kimutatás a nyári táboroztatás igénybevételéről
A tábor helyszíne
Turnusok száma
Résztvevők száma (fő)
Sóstói Múzeumfalu
2
298
Úszótábor (Arany János Gimnázium
és Általános Iskola uszodájának
4
352
igénybevételével)
Kis Vakond tábor
8
809
Nyelvi napközis tábor (Sóstóhegy)
4
193
Angol napközis tábor (Nyírszőlős)
2
43
Foci tábor (Nyírszőlős)
3
186
Göllesz tábor (Göllesz Viktor
2
14
Iskolában)
Összesen :
1895
..

Forrás: Beszámoló a nyári táborozásról, KOZIM 2018.

A táborokban a gyermekeket igényeiknek és életkori sajátosságaiknak megfelelő programok várták. Az
ismeretszerzés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra és élménygyűjtésre törekedtek a szervezők. A
táborokban sérült gyermekek (látás, hallás sérült, kerekes székes, asztmás, étel allergiás stb.) is részt tudtak
venni, igényeik messzemenően figyelembe lettek véve.
A táborozásban résztvevő gyermekek/fizetendő térítési díj:
• három vagy több gyermekes család {273 fő, ill. tartós beteg (63 fő): 336 fő
• szociálisan rászoruló gyermek (132 fő), nevelt gyermek (15 fő):
147 fő
• többi gyermek:
1.117 fő
• önköltséges árat fizetett (2. vagy 3. turnusban is részt vett:
295 fő

1.285 Ft/turnus
0 FT/turnus
2.570 Ft/turnus
15.000 Ft/turnus

A családok számára kedvező, hogy a gyermekek után ugyanazt az étkezési díjat kellett fizetniük- Gyvt.
rendelkezéseinek megfelelően a nyári napközis táborban is alkalmazni kell az étkeztetésre vonatkozó
szabályokat-, melyet a tanév során az iskolai étkeztetésben fizetnek, napi 514 Ft volt, azaz hetente 2.570 Ftba került a nyári táborban történt részvétel.
A tábor megszervezésének költsége 30.240.760 Ft volt, amelyből az önkormányzat 20.400.000 Ft összegű
saját forrást biztosított.
Ill. 7. Tanszercsomag juttatás
2014-től a helyi rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat természetbeni formában tanszertámogatást

nyújt minden év szeptemberben a nyíregyházi székhelyű általános iskolá ba beiratkozott, állandó nyíregyházi
lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1-4 évfolyam) részére.
2018. szeptember l -jén, az első tanítási napon 4575 gyermek kapott tanszercsomagot, összesen 8.715.375
Ft értékben. A csomag füzeteket, rajzlapot, grafitceruzát, radírt, ecsetet, zsírkrétát stb. tartalmazott, az iskolai
évfolyam szükségletének megfelelően. A csomag értéke összesen nettó 1.500 Ft/csomag volt. A gyermekek
a csomagot az iskolákban személyesen vehették át.
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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111.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Önkormányzatunk évek óta
csatlakozik a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Éves szinten 180-200 hallgatót támogat az önkormányzat havi 4.000-5.000 Ft-os
támogatással, amelyet a Minisztérium egészít ki. Az ösztöndíj elméletileg három forrásbó l épül fel: települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. 2018-ban a Bursa Hungarica támogatásban részesítettek száma: 85 fő.
111.9. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
A Közalapítvány évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt felsőfokú tanulmányokat fo lytató
ha llgatók részére. A Közalapítvány Kuratóriuma 2018-ban két alkalommal tett közzé felh ívást támogatás
elnyerésére. Azon hallgatók pályázhattak a támogatásra, akik lega lább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel,
első diploma megszerzésére irányuló felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek és csa ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét. A Kuratórium a pályázatok elbírálását követően 25 .000-60.000 Ft összegű
támogatást állapított meg 73 fő részére, összesen 3.100.000 Ft összegben.
IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A II. pontban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerében 2018. január 1-től
vá ltozás történt. Fenntartóváltás következtében önkormányzati társulási fenntartásból Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában került a gyermekjóléti szolgáltatást, a család és gyermekjóléti
központ szolgáltatásait, a gyermekek napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.
IV.1. Gyermekj óléti szolgáltat ás, család és gyermekjólét i központ
A gyermekjóléti szolgáltatást és a család és gyermekjóléti központ szolgáltatásait a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ biztosítja 2016. január 1-től. Az intézmény települési szinten, azaz Nyíregyháza
területén, Nyírpazonyban, Sényőn és Nyírtu rán működtette a gyermekjóléti szolgáltatást, amely 2018-ban
kibővült Nagycserkesz és Kálmánháza területére. Járási szinten - azaz 15 településre kiterjedően - a
gyermekjóléti központ szolgáltatásai, va lamint hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
véde lmére irányuló tevékenységek tarto ztak feladatkörükbe, me lynek keretében az esetmenedzser többek
között - kezdeményezte a gyermek védelembe vételét, javaslatot készített a gyermek védelembe vételére,
i l lető leg védelembe vett gyermek esetében elkészítette a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát
koordinált és végzett.
A II. pontban a változások között említettük, hogy 2018. szeptember elsejétől bevezetésre került az óvodai,
iskolai szociá lis segítő tevékenység, amely fe ladat ellátási terü lete a Nyíregyházi járás 15 települése, illetve
ezeken a településeken működő köznevelési intézmények.
Az intézmény már 2017 . októberben megkezdte az óvodai és iskolai szociális munka tevékenységet az EFOP3.2.9-2016-00042 projekt keretében, mint kísérleti program . A projektben hat intézménnyel kötöttek
együttműködési megállapodást, összesen 3121 gyermeket bevonva. A projekt elemek közül kiemelve
néhányat: mindennapi volt a pedagógusok segítése a jelzőrendszeri kötelezettségük felismerésében, annak
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fontosságának tudatosításában, a kompetencia határok felállításában. Több alkalommal valósult meg a
szülők közvetlen bevonása a probléma kezelésébe, a rászorult családok segítése helyi szinten adomány
szervezésével.
2018. szeptemberétől - a jogszabályi előírás szerint már, mint kötelező feladat - decemberéig az intézmény
kialakította az új szolgáltatás logisztikai hátterét, működési feltételeit. A Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatti
ingatlanban létrejött tanácsadói központban kaptak helyet az óvodai, iskolai szociális segítő kollégák (a
kollégák 4 napot az adott oktatási, nevelési intézményben töltenek, egy napon pedig szakmai megbeszélések,
egyeztetések, adminisztráció elkészítése zajlik a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban). Október,
november és december hónapban fokozatosan kerültek felvételre az óvodai és iskolai szociális segítők. A
felkészülési időszak alatt a szakmai anyagok, a protokoll, a vonalvezető, a különböző adatlapok, a
csoportfoglalkozások kidolgozása megkezdődött. A szakemberek felkészítése folyamatos volt az
intézményekben való munkavégzésre. Családsegítők munkájával ismerkedtek, esetkonferenciákon, team
couchingon, szupervízión, csoportfoglalkozásokon, belső képzéseken vettek részt.
A segítők a feladatellátást intézményi szintéren 2019. január
intézményeiben:
•
•
•
•
•

első

heteiben kezdték meg a járás közoktatási

Ennek keretében bemutatkoztak az intézményekben (tantestületi értekezleteken, szülői
értekezleteken, honlapokon keresztül stb.),
együttműködési megállapodásokat kötöttek,
kialakításra kerültek az időbeosztások, a fix fogadóórák meghatározása,
jelen voltak értekezleteken, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, közösségi programokon,
kapcsolat felvétel történt az óvodai-iskolai pszichológusokkal, védőnőkkel és több civil szervezettel.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgálat települési szinten látja el a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatait.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai körében a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
tevékenykedik. A kliensközpontúság érdekében az ügyfelek Nyíregyházán 3 telephelyen (Északi, Déli és
Huszár telepi telephely,) valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán
kereshetik fel a szolgálatot. 2018-ben összesen 2917 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, amely
1426 családot jelentett Nyíregyházán.
10. táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma 2018-ban telephelyenként
Igénybevétel módja
együttműködés i

megállapodás alapján
nem együttműködési
megállapodás alapján
összesen

Nyíregyháza, Május 1
térlO/A telephelyen (fő)

Nyíregyháza, Vécsey u.
15. telephelyen (fő)

Nyíregyháza, Huszár tér
5. telephelyen (fő)

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

617

200

515

161

533

208

391

271

522

324

339

261

1008

471

1037

485

872

469

Forrás: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
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11 . táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma Sényő, Nyírtura és Nyírpazony településeken

Igénybevétel
módja

Sényő

Nyírtura

Nyírpazony

Kálmánháza

Nagycserkesz

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

csa lád

27

10

26

7

23

9

72

30

135

40

10

8

2

2

9

5

25

24

36

24

37

18

28

9

32

14

97

54

171

64

együttműködési

megállapodás
alapján
nem
együttműködési

megállapodás
alapján
összesen

Forrás : Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti szolgálat családsegítői és a gyermekjóléti központ esetmenedzse rei partneri viszonyban
dolgoznak együtt, az esetmenedzser a család menedzsereként a családsegítővel illetve az érintett
tanácsadókkal, szakemberekkel együtt közösen határozzák meg a probléma megoldásához vezető utakat. A
családsegítő alapellátás keretében gondozza a családokat, és segíti a cselekvési tervben meghatározott
feladatok teljesülését.
Az Északi telephely ellátási területén az elsődleges problémák közül a leggyakoribb az elhanyagolás volt,
amelyből az oktatási, nevelési elhanyagolás, igazolatlan hiányzások jelentkeztek jelentős számban.
A Déli telephelyen is elsődleges volt az igazolatlan iskolai mulasztások, de elhanyagolás, életviteli problémák,
anyagi problémák is jelentkeztek a segítséget kérő családoknál.
A Huszár telepi telephelyen nagyon magas a napi ügyfélforgalom, amely a telephely elhelyezkedéséből is
adódik. A jelzések jelentős része itt is iskolai igazolatlan hiányzás miatt érkezik, de jelentős számú a védőnői
jelzés, amely kiskorú várandóssal, válsághelyzetben levő kismamával kapcsolatos.
A nyíregyházi területen kívüli S településen az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben történik az
ügyfélfogadás. A 9. táblázat adatai jól mutatják, hogy Nagycserkesz településen magas a szolgáltatásokat
igénybe vevők száma. A főbb problémák között gyermeknevelési problémák adódnak és magas az életviteli,
anyagi, megélhetési gondokkal küzdő családok száma a településeken.
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2.
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe

vevők

ábra

száma a hozott probléma alapján

Probléma típusa szerint
EGYÉB
INFORMÁCIÓKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS
ANYAGI( MEGÉLHETÉSI, LAKHATÁSSAL...
FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS
EGÉSZSÉGI PROBLÉMA, ...
SZENVEDÉLYBETEGSÉG
LELKI-MENTÁLIS, PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉG
FOGYATÉKOSSÁG, RETARDÁCIÓ
MAGATARTÁSZAVAR, TEUESÍi"MÉNYZAVAR
GYERMEKINTÉZMÉNYBE VALÓ ... t--"~~
GYERMEKNEVELÉS1 ~------~--~w;w
EBBŐL (04·BŐL) FELNŐTIRE .. .
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

Települési

jelzőrendszer

A jogszabá lyi elő írásoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatok a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a
család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert működtetnek. Mivel a gyermekjóléti szo lgá lat több
családsegítőt foglalkoztat, közülük települési jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni. A jelzőrendszeri felelős
feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer szervezése, összehangolása és működtetése . ő
Az elmúlt évben a legtöbb jelzés kiskorúak esetében az oktatási- nevelési intézményektől érkezett, amelynek
oka az iskolai hiányzások kiemelkedően magas száma . Már 20 órát meghaladó hiányzá soknál a pedagógusok
felveszik a kapcsolatot a szolgálattal, 50 órát meghaladó iskolai hiányzás pedig védelembe vételi eljárást von
maga után.
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3.
Az

észlelő-jelzőrendszer

ábra

által küldött jelzések száma
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Felnőttek esetében az egészségügyi szolgáltatóktól, különösen védőnői jelzések érkeznek a legmagasabb
számban a gyermekjóléti szolgálathoz, illetve a lakossági jelzések száma kiemelkedő.

Gyermekjóléti központ

A Gyvt. 40/A.§ (2) bekezdése szerint a gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási
feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
•
utcai- és lakótelepi szociális munkát,
•
kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
•
•
•

kórházi szociális munkát,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást.

A gyermekjóléti központ ezen túlmenően a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az
esetmenedzser:
•
kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a

gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
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javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve
a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási
helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez,
utógondozást végez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát
koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet a készít,
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A gyermekjóléti központ ellátási területe a Nyíregyházi járás területe, amelyhez 15 település tartozik. A
Központban 13 esetmenedzser végzi a szakmai tevékenységet. A központ szolgáltatásait összesen 5276
személy vette igénybe, ebből 411 fő speciális szolgáltatásba részesült. Jogerős hatósági intézkedésben
érintett esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevőknek a száma 2449 fő. Ezek a számok nem csak
kiskorúakat, hanem a család felnőtt tagjait is tartalmazzák.
12. táblázat
Leggyakoribb hatósági intézkedésekhez kapcsolódó
esetmenedzseri tevékenységben érintettek száma települések szer int

Nyíregyháza
Nagycserkesz
Napkor
Apagy
Kálmánháza
Nyírpazony
Nyírtura
Sényő

Újfehértó
Rakamaz
Tisza nagyfa 1u
Tímár
Nyírtelek
Kótaj

Védelembe vett
372
38
19
6
9
3
10
2
8
23
7
22
41
20

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

Nevelésbe vett
175
25
11
6

0
0
0
0
3
29
3
11
38
11

Utógondozás,
szakellátásból kikerült
6
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

2018-ban 580 védelembe vett, 312 nevelésbe vett és 12 ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorút gondozott a
Központ. Szembetűnő a tinédzserek nagyszámú aránya. A 6-13 éves gyermekek esetében 205 fő, a 14-17
éves korosztályban 237 fő a védelembe vett kiskorúak száma.
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A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgálva magasan kiemelkednek a gyermekek közvetlen
környezetében fellelhető okok. Kiemelkedő számok mutatkoznak a szülők, család életvitelében, a nevelési
problémákban, családi konfliktusokban. Ezzel egyenesen arányos az 50 órát meghaladó igazolatlan
hiányzások miatt védelembe vett kiskorúak száma . Egyre több alkalommal érkezik jelzés a jelzőrendszeri
tagoktól bántalmazásra utaló jelekrő l. Ezekben az esetekben a Központ mérlegelés nélkül azonnal megteszi
a szükséges intézkedést, jelzéssel élnek a gyámhivatal felé, majd a rendőrség szakemberei kivizsgálják az
ügyeket.
Az elmúlt évben 85 család, 115 gyermekének esetében sikerült a védelembe vételt megszüntetni, mivel a
gondozási folyamat eredményre vezetett. Ezekben az esetekben az alapellátás keretében végzett
segítségnyújtás elegendőnek bizonyult az esetlegesen felmerült problémák megfelelő kezelésére.
A gyermekjólét i központ speciális szolgáltatásokat nyújt, melynek formái: jogi tanácsadás, pszichológiai
tanácsadás, életvezetési tanácsadás, készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet és kórházi szociális munka .
A szolgáltatások közül a leginkább igénybe vett szolgáltatás a jogi tanácsadás. 2018-ban 263 alkalommal
történt jogi tanácsadás, mely 190 ügyfelet jelentett. Az ügyfelek többségében családjogi kérdésekkel keresik
fel az intézményt. Az ügyek többségükben szülő i felügyelet gyakorlásának rendezésére és az ezzel kapcsolatos
kérdéseknek (tartásdíj megállapítása, kapcsolattartás szabályozása) a rendezésére irányultak. Nehézségként
jelentkezett a 2018. január l-jén életbelépő új perrendtartás, az, hogy ehhez még nem alakult ki egységes
bírósági gyakorlat, és bár elvileg a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleknek jogszabályi formanyomtatványt
kell(ene) csak kitölteni a keresetindításhoz, ennek kitöltése számukra sem egyértelmű és járásbíróságonként
is más volt az elvárt tartalom .
Folytatódik a tendencia, mely alapján egyre nagyobb számban fordulnak elő végrehajtási ügyek, jellemzően
a nehéz anyagi körülm ények miatt a szüneteltetéshez vagy a felfügge sztéshez kérnek segítséget az ügyfelek,
illetve a végrehajtást megelőzően a fizetés i meghagyás értelmezése és az azzal kapcsolatos ellentmondás
megfogalmazásához.
Az ügyek másik nagy csoportját a teljesen egyed i problémák jelentették, melyek a gyermek iskolából történő
kizárásával szembeni fellebbezéstől, ingatlanokra kötött bérleti szerződések érvényességének
megállapításán át, az azokka l kapcsolatos jogokról/kötelezettségekről való tájékoztatás kérésén keresztül, a
kölcsönszerződések áttanulmányozása és azokkal kapcsolatos panaszok megfogalmazásáig igen szerte
ágazók.
IV.2. Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátását a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretébe
tartozó 9 bölcsődében biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, összesen 716 férőhelyen .
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011 . (Xll.16.) önkormányzati rendelet szabályai alapján, az igénylő a bölcsődei
ellátást a szolgáltatás igénybevételét megelőző legfeljebb 2 hónapon belül kérelmezheti. Ez lehetővé teszi,
hogy a bölcsődei ellátásba való bekerülés folyamatos és rugalmas legyen .
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A bölcsődék kihasználtság eltérő, egyfajta ciklikus változást mutat: az év kezdetétől (januártól) egészen
szeptember hónapig általánosságban növekedés jellemzi a szolgáltatást igénybevevők számát, míg
szeptemberben kismértékű csökkenés tapasztalható, ezt követően pedig ismételten egyre több gyermek jár
a bölcsődékbe, a következő év szeptemberéig. A szülők ehhez az időszakhoz szokták igazítani gyermekük
óvodába történő be (át) iratkozását.
4.
A

bölcsődék

ábra

kihasználtsága 2018-ban
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Összességében a gyermeklétszám alakulása kiegyensúlyozott képet mutat az év folyamán. A bent lévő
gyermekek létszámát nagyban befolyásolják az adott időszakban jelentkező megbetegedések. Továbbá
változtak a szülői igények is, az oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a kisebb testvéreket is. A
kihasználtság mértéke a beíratott gyermekekhez viszonyítottan 93 %, a gondozott gyermekekhez
viszonyítottan pedig 74 % volt 2018-ban.
A bölcsődék működési területe Nyíregyháza, Nyírpazony Nagyközség és Nagycserkesz Község, tehát 3
településről fogadták az intézmények a gyermekeket. Az év folyamán a bölcsődében 1184 fő ellátott gyermek
az alábbi településekről érkezett:
•
•
•

Nyíregyháza:
Nyírpazony:
Nagycserkesz:

1166
15 fő
3 fő.

A bölcsődékben 12 és 14 fős gyermekcsoportok működnek. A csoportok kialakítását minden évben a felvett
gyermekek életkori összetétele határozza meg, amelyet a nevelési év kezdetén határozatban rögzítenek.
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A bölcsődékben a megfelelő tárgyi és elhelyezési feltételek biztosítottak. Az elmúlt évben a TOP-6.2.1.-16·
NYl-20017-00001 pályázat keretében 4 bölcsőde külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult meg.
2018. június közepétől 2018. november közepéig tartott annak a beruházásnak a megvalósítása, melynek
keretében a 16. számú Aprajafalva , az 5. számú Őzike és a 9. számú Micimackó Bölcsődében
akadálymentesítés, belső ajtók cseréje, helyiségek festése, a főzőkonyhák felújítása, korszerűsítése, belső tér
és falburkolatok, valamint beépített bútorok cseréje történt meg, továbbá új főzőkonyhai berendezések és a
bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezések, bel- és kültéri játékok kerültek beszerzésre. A 16. számú
Aprajafalva Bölcsődében a fenti fejlesztéseken túl az energetikai korszerűsítés keretében, a homlokzat
hőszigetelése és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a terasz, lépcsők, járdák felújítása is megvalósult.
Az infrastrukturális fejlesztéssel nem érintett 6. számú Napsugár Bölcsődében szintén a nevelő-fejlesztő
munkához és a gyermekek készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint kül- és
beltéri játékok kerültek beszerzésre.

A pályázati forrás mellett önkormányzati forrásból további fejlesztések valósultak meg. Így a 6. számú
Napsugár Bölcsődében az öntöttvas radiátorok cseréje modern lap radiátorokra, belső nyílászárók cseréje
történt és kialakításra került 6 m 2nagyságú homokozó. A 7. sz. Hóvirág Bölcsődében a csoportszobák
padlóburkolása, a 8. számú Nefelejcs Bölcsődében a folyosó padló és falburkolatának cseréje és festése
történt meg. A 10. számú Katica Bölcsődében a főbejárat és gazdasági bejárat lépcsőinek burkolása, a
konyha festése, valamint a csoportszobák ablakaira redőnyök és napellenzők felszerelése va lósult meg. A
12. számú Babaház Bölcsődében járdafelújítás, 3 gondozási egység gyermeköltözőjében és a babakocsi
tárolóban aljzatburkolás, nyolc gyermekcsoportban a beltéri szekrények cseréje, és a 14. számú Bóbita
Bölcsődében a felnőtt öltözőszekrény cseréje történt.
Bölcsődei

térítési díjak

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi térítési
díjat, melyet külön meg kell határoznia az étkeztetésre és a gondozásra vonatkozóan. Az étkeztetés
nyersanyagköltségeit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban állapítja meg. Az intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az étkezési díj napi összege 2018 január 1-től 443 forintra emelkedett, a diétás étkezésé 564 Ft volt, azonban
a gondozási díjat továbbra sem vezette be az önkormányzat.
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A Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően ingyenes a gyermekétkeztetés a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek részére, amennyiben
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos,
•
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•
•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
nevelésbe vették.

•

Az ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek száma magas volt 2018 évben is.
S.
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

A kilenc bölcsődében összesen 1184 fő gyermek ellátására került sor. Ebből 883 fő, azaz a gyermekek 75%-a
ingyenes étkezésre volt jogosult. Az ingyenes étkezést 72 %-ban az alacsony jövedelem jogán igényelték a
szülők.

IV.3. Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti elhelyezése Nyíregyházán a családok átmeneti otthonaiban [önkormányzati
fenntartású intézményben, ellátási szerződés keretében egyházi fenntartásban (Oltalom Szeretetszolgálat)
és nem állami fenntartású (Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet)] és egy
gyermekek átmeneti otthonában történik.
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Az önkormányzati fenntartá sú családok átmeneti otthona 2002 -től biztosítja az otthontalanná vált szülő
kérelmére a lakhatást biztosító átmeneti elhelyezést. A 40 férőhelyes intézmény befogadja az életvezetési
problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, védelmet kereső szülőt és gyermekét,
a vá lsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét,
valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke
szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez, biztosítja a szülő számára a gyermekével való
együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és
mentálhigiénés segítséget nyújt, valam int közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében,
otthonta la nságá na k megszüntetésében.
A Családok Átmeneti Otthona 40 fő ellátott (szülő és gyermek) befogadásáról tud gondoskodni két emeleten,
20 lakószobában . Minden család részére külön lakószoba biztosított, szintenként 3 konyha, vizes blokk,
mozgáskorlátozott fürdőszoba WC-vel a földszinten mosókonyha, kapcsolattartó szoba, a második emeleten
közösségi szoba áll a lakók rendelkezésére. Az épület alkalmas éjszakai és nappali tartózkodásra . Az
otthonban folyamatos munkarend szerinti munkavégzés van .
A Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyhá za, Tokaji út 3.) épülete előtti bejárat akadálymentesített, az épület
mozgássérült lifttel ellátott. A Családok Átmeneti Otthona feladatait Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási
területén látja el.
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen erőforrások
eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs funkciójának minél szélesebb
körű kibontakozásához. Ennek eszközei a napi kapcsolattartás, egyéni beszélgetés, szülőcsoport
fogla lkozások és a lakógyűlés. Az intézmény szolgáltatásai az ellátottak szükségleteihez igazodóan a
•
konfliktuskezelési szolgáltatás - facilitáció,
konfliktuskezelési szolgáltatás - mediáció,
•
•
zenés-táncos gyermekcsoport,
•
iskolai felzárkóztatás,
•
szabadidős gyermekprogramok,
•

hasznos javak mentése .

Az átmeneti gondozás egyik legfontosabb alapelve - a család rendszerszemléletének megközelítése mellett
- a szoros együttműködés a család életében részt vett szakemberekkel, hiszen a megoldás kulcsa nem egy
személy vagy szervezet kezében van, hanem mindazokéban, akik érintettek az adott esetben. A komplex
segít ségnyújtás érdekében, az együttműködés az érintett szakemberekkel, szervezetekkel, intézményekkel
nélkü lözhetetlen .
Az intézmény kihasználtsága 97,61% volt az elmúlt évben, naponta átlagosan 39 fő vette igénybe a
szolgá ltatást. 2018. évben új ellátást igénybe vevőként 10 család költözött az intézménybe, összesen 38 fő,
ebből 22 fő volt gyermekkorú. Intézményi jogviszonya a 2017. évből a 2018. évben összesen 6 családnak, 22
főnek, ebből 11 gyermek és 10 felnőtt korú személynek maradt fenn .
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6.

ábra

Az ellátást igénybevevők megoszlása
bekerülési okok szerint (fő)

Lakhatási
probléma
Életvezetési
probléma
konfliktus

Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Az intézménybe kerülés okai között leggyakrabban a lakhatási probléma áll.
Mind az intézmény kihasználtsága, mind pedig a naponta átlagosan az ellátást igénybe vevők száma alapján
az előző évhez viszonyítva emelkedést tapasztalható. 2018. évben 6 családnak, összesen 17 főnek szűnt meg
intézményi jogviszonya, 3 család vonatkozásában eredményre vezetett az átmeneti gondozás, vagyis a
kérelem benyújtásának időpontjában megnevezett lakhatást veszélyeztető okok már nem álltak fenn, a
család megerősödött, önálló életet kezdett. 2 család átmeneti gondozása más nappali ellátást nyújtó
intézménybe folytatódott, 1 családnak pedig házirend súlyos megsértése miatt szűnt meg az intézményi
jogviszonya.
Az átmeneti gondozás eredményességét mutatja az ellátást igénybe vevők számában történő változás, a
mutatószámok növekedése. Az intézmény alapelveiben megfogalmazottaknak megfelelően odafigyel arra,
hogy az ellátást igénybe vevők intézményi jogviszonyának megszüntetése a család lakhatási körülményeinek
rendezését jelentse, a szolgáltatást igénybevételét jelentő okok megszüntetését.
A gyermekek átmeneti gondozása olyan komplex szolgá ltatás, melynek során intenzív munka történik a
gyermekkel és annak családjával. Célja, hogy azokban a családokban élő gyerekeknek, akik átmenetileg
ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket
elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást.
A család életében egy sajátos helyzet, amikor a gyermek bekerül az átmeneti otthonba. A gyermek továbbra
is a család részét képezi, törvényes képviselete nem változik, azonban új helyre költözik. A gyereknek és a
szülőnek is nehéz, felbomlik a család addigi egyensúlya, s ez arra készteti a szülőt, hogy motiváltabbá váljon
arra, hogy a problémája rendeződjön és gyermeke újra otthon élhessen.
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A gyermekek átmeneti otthona -szolgáltatás feladata egyfelől, hogy teljeskörűen ellássa a gyermekeket a
akadályoztatása esetén, másfelől, hogy segítséget nyújtson a családnak az
átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak érdekében, hogy a gyermek minél
hamarabb visszatérhessen családjába .
szülő/törvényes képviselő

Nyírszőlősön 1999-től működik a gyermekek átmeneti otthona. Ellátási területe 2018-ban Nyíregyházán kívül
7 településre (Nyírpazony, Ibrány, Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Paszab, Tiszatelek) terjedt ki. 2018ban 1 fő érkezett a kistérségből, Napkorról, aki eredetileg is Nyíregyházára járt iskolába, így az iskoláztatás
folytonossága zavartalan volt.

2014 őszétől a szakmai munkát egy korábban benyújtott uniós pályázatnak köszönhetően korszerű, tágas,
akadálymentes, minden igényt kielégítő épületben 2-3-4 ágyas szobákkal, szintenként kényelmes nappalival,
csoport szobákkal, szülő fogadására alkalmas helyiséggel, nemenkénti vizesblokkal rendelkező helyen
végezhetik. Az eltelt pár év alatt bebizonyosodott, hogy az átmeneti otthon modernizálásának mind a
szűkebb és tágabb közösség életében pozitív következményei és eredményei lettek. Ezek egy része
közvetlenül megmutatkozik a mindennapi munka folyamán, míg az eredmények másik része csak hosszabb
távon lesz érzékelhető . Az épület esztétikailag lehetővé tette egy olyan környezet kialakítását, amelyben
mind a gyermekek, mind a nevelők, mind a szülők jól érzik magukat és eredményesen tudják feladataikat
végezni. A megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi szakmai munka gördülékenyebbé és
színvonalasabbá vált. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúlyt
fektethetünk a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre. Az átköltözés óta a gyerekekkel
együtt folyamatosan szépítik, dekorálják az új otthont, a gyermekek által létrehozott munkákkal díszítik az
otthon falait.
Az intézmény 16 férőhelyes, 6-18 éves gyermekeket fogad, akiknek biztonságot, az intézmény
munkatársainak személyes, segítő munkája révén nyugodt légkört, életkoruknak és állapotuknak megfelelő
életfeltételeket biztosítunk, figyelve arra, hogy a testvéreket ne szakítsuk szét. Segítjük a tanulásukat és
szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (óvoda, iskola, védőnő,
háziorvos) az esetek többségében továbbra is változatlanul fenntarthatók. Szállításukat kisbusszal végzik, de
a nagyobbak bérlettel, önállóan közlekedhetnek. Bekerüléskor az intézmény jelzi az iskola felé a gyermek
elhelyezésének tényét, így az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelősök partnerek tudnak lenni abban,
hogy naprakészen követhesse az átmeneti otthon a gyermekek előrehaladását, iskolába járását (pl. azonnal
jelzést kapnak, ha nem mennek iskolába, de sajnos vannak olyanok is, akik minden lehetőséget megtalálnak
az iskolakerülésre). Külön üzenő füzetben tájékoztatja egymást a gyermekjóléti és a köznevelési intézmény,
illetve az e-napló is segítséget nyújt, hogy friss információkat kapjanak az iskolákban történtekről.
Az átmeneti gondozás igénybevételének okai széleskörűek, összetettek. Ezek között megjelennek a lakhatási
problémák, a szülő betegsége, a szülő távolléte, a szülő életvezetési problémái, szenvedélybetegsége,
családon belüli konfliktus, a gyermek magatartási problémái, iskolai csavargás, a bántalmazás, elhanyagolás.
Az ellátás igénybevételének oka a „hozott" probléma sokszor nagyon összetett, és az átmeneti gondozás alatt
az eset feltárása során több gondra is fény derül. Gyakori, hogy azért kerülnek be gyermekek, mert nem
járnak iskolába . Napközben csellengenek, majd hazatérnek, mintha iskolában lettek volna. Ez több okból is
veszélyes: egyrészt nem végzik el az iskolát, másrészt könnyen bűncselekménybe keveredhetnek.
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

A diagram adataiból megállapítható, hogy a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásainak igénybevétele
tekintetében kiemelkedő szerepet töltenek be a szülő életvezetési problémái, a családi konfliktusok, az iskolai
csavargás és a gyermek magatartási problémái.
Az előző évről átgondozott gyermekekkel együtt 41 gyermeket látott el az intézmény. Az átmeneti
gondozásból 29-en kerültek ki, akik közül 28-an kerültek vissza családjukba, 1 gyermek esetében más
gyermekvédelmi intézkedésre került sor. 2018. év végén 16-an tartózkodtak bent. Ezek az adatok 80 %-os
kihasználtságot és 13 fős átlaglétszámot eredményeztek.
A gondozási idő hosszát a probléma összetettsége befolyásolja. A legtöbben 4-6 hónap gondozási időt
töltenek el az intézményben. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy családi konfliktus rendeződjön, vagy az
életvezetési problémákra megoldást találjanak, esetleg megfelelő lakhatást biztosítsanak. A leghosszabb
gondozási idő azért keletkezett, mert az óvodába járás nehezített volt, napi szinten nem tudták megoldani az
eljutást. Krízis elhelyezés egy esetben fordult elő .
Az elmúlt két évet összehasonlítva az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek közül arányában többen (28an) kerültek vissza családjukba, míg szakellátásba csak egy fő .
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13. táblázat
A gyermekek átmeneti otthonából
Év

Szüleihez hazakerült

2017
2018

25
28

történő

kilépés irányai

Gyermekvédelmi
szakellátásba került
7

Családok átmeneti
otthonába került
4

Összesen

1

0

29

36

Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alopellátási Intézmény

V. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató t evékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások

A Gyvt. szerint a szolgáltatót, intézményt, hálózatot a jogszabá lyokban és a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően kell működtetni, amelyet a működést engedélyező szerv ellenőriz. 2014-től az
ellenőrzés megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli az ellenőrző szerv.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a

bölcsődék

vonatkozásában végzett

külső

ellenő r zések

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGO-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: Erősáramú berendezések felülvizsgálata,
Érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Hatósági ellenőrzés
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Minőségvezérelt közétkeztetés program.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata l Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Főosztály : Hatósági ellenőrzés.
Spinkler Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: Tűzo ltó készülékek felülvizsgálata, ellenőrzése.
Dés F Konzulting Kft.: tűzvédelm i ellenőrzés.
"Tűzmege lőzés" Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.:
munkavédelmi szemle.
Bodnár-Team Pius Kft. Időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály: működés ellenőrzése a bölcsődékben.

Az e ll enőrzések alkalmával szabálytalanság nem volt tapaszta lható. A kisebb hiányosságokat, az ellenőrzést
követőe n megfe lelő munkaszervezéssel és odafigyeléssel korrigálta az intézmény, illetve intézkedési tervet
készített a hiányosságok pótlására.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a csa ládok átmeneti otthona vonatkozásában végzett
külső e lle n ő rzéseket az alábbi táblázat tarta lmazza.
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Az ellenőrzés tá rgya, célja

Az

e llenőrzés fő bb

megállapítása

D. és F. Konzulting Kft.

Tű zvédelm i

szabályzat ismerete,
kiürít ési gyakorlat.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Spinkler Kft.

Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások felülvizsgálata, ell enőrzése .

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Tűzmegel őz és, Tűz-, M unka-,

Munkavédelmi szabá lyzat betartása,
munkavédelmi szemle tartása .

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Erősá ramú Berendezés Szabványossági
f elülvizsgálata.
Villámvédelmi felülvizsgálat.

Hiányosságot nem t apasztaltak.

Lép csőjáró berendezés éves

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Környezetvédelmi, Tanácsad ó,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Korl átolt Fe l e l ősség ű Társaság
Energo Lin e Keresked elm i és
Szolgáltató Kft.
OTIS Felvonó Kft .

e ll e n ő rzése, fővi zsgál at.

VI.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben megújította a 2001 óta működő, Kábítószer
Egyeztető Fórumot (továbbiakban KEF), amely jelenleg 22 szervezetből álló szakmaközi testület.
A KEF tagjai elsősorban a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek (önkormányzati és civil
szervezetek), oktatási intézmények, rendőrség, hivatásos pártfogók, gyámhivata l stb., tehát mindazok, aki
észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel, fiatalokkal, a leginkább
veszélyeztetett célcsoporttal.
A KEF tevékenységét a megelőzés, kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés területén végzi.
munkacsoportok alakításával. Koordinálja a városban a káros szenvedélyek elleni egységes fellépést,
megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló megelőzési tevékenységeket, célzott megelőző
beavatkozás igénybevételének lehetőségét biztosítja a veszélyeztetett, sérülékeny személyek és csoportok
számára. Bizto sítja a megelőzés, a s zakszerű beavatkozás, illetve kezelés igénybevételének lehetőségét a
függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára, továbbá
támogatja a családtagokat és a hozzátartozókat. Támogatja az intézmények szocializációs feladatainak
hatékonyabb ellátását szolgáló folyamatokat.
A KEF programjai között konferencia, tréning, szakmai út szervezése, városi rendezvényeken történő
részvétel (Hello Nyíregyháza!), a Kábítószer Ellenes Világnap megrendezése szerepelt. Ez utóbbi rendezvény
2018. június 26-án, két helyszínen, két iskolai táborban (Sóstói Múzeumfalu, Kis Vakond Gyermektábor), több
mint 200 gyermek bevonásával valósult meg. A rendezvény címe: „Tiszta életet élek!" volt, amely kifejezte az
egészséges életmód mellett való kiállást, szemben az egészségkárosító szerhasználattal. Az önkormányzat
nyomtatott- és elektronikus média segítségével népszerűsítette a rendezvényt, így szélesebb közönséghez
jutott el a világnap mondanivalója. A résztvevő KEF tagszervezetek sokszínű programokat biztosítottak a
gyermekeknek, akik számára különbö ző kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás
és az érzékenyítés.
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A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja a helyi KEF szervezetnek, a kínálat csökkentési munkacsoport vezetője
a Rendőrség szakembere . Ezenkívül a Rendőrkapitányság a TOP pályázat keretében létrejött támogató
csoportnak is a tagja . Szaktudásukkal hozzájárulnak e szervezetek munkájának sikeréhez.
A Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéről az éves beszámolójukban olvashatunk. Az óvodákban, általános
iskolákban és a középiskolákban végzett tevékenységükhöz tartozik az Ovi-Zsaru, DADA, Iskola rendőre,
valamint az Iskolai Bűnmegelőzés i Tanácsadói program . Az Ovi-Zsaru programban „ 2018-ban 5 településen 9
óvoda 15 csoportja csatlakozott, illetve indította újra a programot, ahol 330 óvodás szerezhette meg a bűn
és balesetmegelőzés alapvető ismereteit.
A DADA programban az elmúlt évben 3 település 5 iskola 7 osztályában 173 diák vett részt a foglalkozásokon.
A foglalkozások megtartására 2018-ban 9 esetben kerü lt sor 2 DADA oktató személyében .
Ifjúságvédelmi témakörben 462 elő adáson 16.945 diák vett részt. Ezek az előadások érintették az áldozattáés bűnelkövetővé válá s megelőzésével (80 előadás 3.428 diák részére) kapcsolatos témákat, de igény volt
iskolai erőszakkal kapcsolatos el őadásokra (143 előadás 4.631 diák részére) és az internet veszélyeivel
kapcsolatos előadások (157 előadás 5.591 diák részére) valamint a segélyhívószámmal kapcsolatos előadás
(82 előadás 3295 tanuló részére) megtartására is." 3
Külön figyelmet fordítanak a gyermek és fiatalkorú eltűnésekre, a pedagógusokat érintő kérdésekre külön
történt tájékoztatás/felkészítés. Nyári táborokat szerveznek, korábbi évek gyakorlatát követve a
kapitányságon 5 alkalommal került sor nyílt nap megtartására . A gyerekek betekintést nyertek a rendőrök
munkájába, kipróbá lhatták eszközeinket, kisfilmek vetítésével és ismeretterjesztő el ő adásokkal hívtuk fel a
figyelmüket az ő ket érintő veszélyekre.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja az Ifjúsági Kerekasztalna k, amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata hozott létre.
Az éves beszámoló szerint „ 2018 . évben egyre több igény merült fel a közoktatási intézmények részéről, a
drogprevenciós előadások megtartására . Ezen előadásokra 94 alkalommal, 2838 tanuló részvételével,
osztályfőnöki órák keretén belül került sor, amely leginkább a középiskolás korosztá lyt, illetve az általános
iskola 7-8 osztályát érintette. Az előadások témája többnyire a dizájner drogokról, a drogfogyasztás és a
bűncselekmények kapcsolatáról, következményeiről szólt.
2018 . áprilisban került sor a Bem József Általános iskolában egy drogprevenciós vetélkedő megszervezésére,
amelyen a felkészítést követően az iskola felső tagozatos diákjai vettek részt.
A drogprevenciós összekötő tiszt továbbra is ellátja feladatait, melynek során iskolákkal, pedagógusokkal,
diákokkal és szülőkkel áll kapcsolatban . A program minden közoktatási intézményben tanuló gyermek
családja számára nyilvános és elérhető . A szakember szülői értekezleteken, fogadóórán is tájékoztatást nyújt
a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben ."

3

Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érd ekében 2018. évben tett
(A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Nyíregyházi Rend őrka p itányság beszámolója

intéz kedésekről

https ://kozgyu les.nyiregyhaza.hu/kozgyules/176-2019-má rcius-28
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Az önkormányzat a TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 „Közösen a kiútért" Hátrányos helyzetűek felzárkózását
segítő komplex program keretében bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv kidolgozását, valamint a
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat valósít meg

a program akcióterületén. A tervezett tevékenységek között workshopok, biztonságra nevelő iskolai
program, áldozattá válás megelőzésére és áldozatvédelem re irányuló programok szerepelnek.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felé érkezett jelzések számát - bűncselekmény és
szabálysértés elkövetése esetén - az alábbi táblázatok tartalmazzák (nyíregyházi adatok).
14. táblázat
Bűncseleményt és szabálysértést elkövetők száma

0-14 éves

14-18 éves

Bűncselekményt elkövetők száma

2

18

Ebből

1
0

7
6

0

1

0

0

0

1

1

4

0-14 éves
11
2

14-18 éves
20
4

s

s

0

0

0

0

újabb
szabá lysértést
elkövetők száma

2

3

bűncselekm é nyt

0

3

Az elkövetők közül a
gondozás
időtartama alatt

Alapellátásban gondozottak száma
Védelembe vétel mellett gondozottak
száma
Újabb
Alapellátás során
bűncse lekményt

Védelembe
vétel
melletti gondozás
során

elkövetők száma
Szabálysértést
e lkö vetők száma
Újabb
bűncs elekményt

elkövetők száma
Szabálysértést
elkövetők szá ma

Szabálysértést elkövetők száma
Ebből

A

gondozás
alatt

időtartama

Alapellátásban gondozottak száma
Védelembe vétel mellett gondozottak
szá ma
Alapellátás során
újabb
szabálysértést
elkövetők száma
bűncselekményt
elkövetők

Védelembe
vétel
melletti gondozás
során

elkövetők

szá ma

száma

Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
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A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti

együttm űködés

A gyermekjóléti felada tokat az önkormányzat a Gyvt. alapján más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja. Nyíregyházán a gyermekek napközbeni ellátásában és
átmeneti elhelyezésében ellátási szerződés alapján egyházi és nem állami szerv is részt vesz.
A gyermekek napközbeni ellátásának formája az alt ernatív napközbeni ellátás, amelyet a Periféria Egyesület
működtet a város területén. A szolgáltatás 2018-ban a fejlesztő játszóházi foglalkozások és kézműves műhely,
valamint a tanulást fejlesztő Dinamikus Szenzoros Integrációs terápia keretein belül valósultak meg.
Az Egyesület beszámolója szerint az alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei: ifjúsági
közösségfej lesztés, csoportos és közösségi szociális munka, prevenció, képesség - és készségfejlesztés. A
szolgáltatásnyújtásának helyszínei Nyíregyháza, Huszár tér 5., és Nyíregyháza, Kollégium u. 54. szám alatt
található általános iskola.
Közösségi programjaik keretében a Huszár telepen folytatták az előző években megkezdett munkát (csocsó
klub, asztali tenisz klub, játszóház és kreatív műhely), mellyel a telepen élő gyerekek, fiatalok tartalmas
sza badidő eltöltését segítették elő. Ez az a tevékenységi kör, ahol az egészen kicsi gyermekektől a fiatal
fe lnőttekig, mindenki megtalálja a számára leginkább megfe lelő elfoglaltságot.
Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményében
fejlesztő játszóházi program keretében kézműves foglalkozásokat, valamint komplex mozgásterápiát
tartottak a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok keze lésére.
A gyermekek átmeneti elhelyezésének bemutatásánál utaltunk arra, hogy az önkormányzati feladatellátás
me llett nem állami és egyházi szervezettel kötött ellátási szerződés alapján más fenntartó is nyújt
szolgá ltatást a város területén. A Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Családok Átmeneti
Otthona és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete által fenntartott Családok
Átmeneti Otthona biztosít átmeneti elhelyezést a gyermek és szü l ője számára.
Az előbbi intézmény az Oltalom Szeretetszolgálat szervezeti keretében működik. Az intézmény megújult
környezetben, 40 férőhelyen, 1000 négyzetméter alapterületen biztosítja az otthontalanná vált szülő és
gye rmekei együttes elhelyezését. A csa ládok elhelyezésé re 3 db összkomfortos, kétszobás, konyhával és
étkezővel fe lszerelt apartman, 10 db összkomfortos lakószoba, 3 db közös használatú konyha áll
rendelkezésre.
20 18-ban 24 csa ládot go ndozott az intézmény, összesen 90 főt . 23 anya, 10 apa és 57 gyermek vette igénybe
a szolgált atásokat. Az elhelyezést az esetek több, mint 50%- ában a szülő kérelmezte, 30 %-ban a
gye rmekjóléti szolgálat.
2018-ben 14 család költözött ki az intézményből.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ellátási szerződés alapján „Félutas"
Kilé ptető Házat m űkö dtet. A „ Félutas" Ház program célja, hogy a családok átmeneti otthonából kikerülve a
bá nt almazott nő és gyermeke számára lakhatást biztosítson, oly módon, hogy önálló életvitelt folytassanak,
de még kapjanak hozzá segít séget. Ez az ellát ási forma hidat képez az átmeneti gondozás és a társadalomba
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való beilleszkedés között. Ezek mellett jelentősége, hogy a segítségnyújtás, a támogatott életvezetés mellett
biztosítja a védelmet a rászoruló család/családok részére .
A segítő munka folyamán az önálló életbe va ló kilépéshez több szakember működik együtt (szociális munkás,
szociá lpedagógus, pszichológus) . A természetes erőforrások elérése és mozgósítása mel lett a „Félutas" ház
lehetőséget teremt a család számára, hogy jövőképe szerint megvá lassza a legmegfelelőbb hosszú távú
stratégiát saját maga és gyermekei számára. 2014. júliusban költözött két csa lád a Félutas-Házba, akik közül
az egyik anya gyermekével együtt önkormányzati bérlakásba költözött. Pályázati fe lhívást követően egy anya
gyermekével költözött a lakásba .
Az önkormányzat a város területén működő civil szervezetek tevékenységét egyéb módon is támogatja. A
Hétszínvirág ' 98' Gyermekjóléti Nonprofit Kft részére haszonkölcsön szerződés keretében biztosítja a
bölcsődei ellátás biztosításához az ingatlant, a szerződés 2014. novemberi módosítása alapján 2019.
december 31-ig.
Az Önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.)
önkormányzati rendelete alapján a civil szervezetek programjainak megvalósítását támogatja . Az Alapok álta l
meghirdetett pályázatok keretében számos gyermekjóléti tevékenységet folytató, gyermekek részére
programokat megvalósító civil szervezeteket támogatunk.
Vlll.Jövőre

vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések)

A gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves értékelés az elvégzett feladatok számbavételét és a jövő
irányvonalainak meghatározását szolgálja. Az Önkormányzat célja a gyermekjóléti ellátások rendszerének
fenntartása, az ellátások, szolgáltatások megtartása, az ehhez szükséges pénzügyi háttér megteremtése és
biztosítása . A beszámolóban szerepel, hogy az önkormányzat nyomon követi a társadalmi, gazdasági és jogi
változásokat, amelyek hatással bírnak a lakosság életkörülményeire és a szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerére. A nyomon követés egyik eszköze a Nyíregyháza Életminősége nevet viselő paneli kutatás, amely
10 éve tartó kutatás sorozat és amelynek eredményeit egy-egy beszámolóban, koncepcióban is
megjelenítjük, fe lhasználjuk.
Az intézmények infrastrukt urá lis fejlesztése tovább fo lytatód ik a tervek szerint. A TOP családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése fe lhívása keretében a bölcsődék és óvodák fe lújítása,
ko rszerűsítése zaj lik. A TOP-6.2.1-16 kódszámú, Családbarát , munkába állást segítő intézmények,
közszo lgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás keretében már lezajlott több bölcsőde és óvoda
fejlesztése. 2019-ben ennek folytatásaként, II. ütemben valósul meg 8 óvoda és 1 bölcsőde fej lesztése:
•
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)
•
•
•
•
•
•
•

Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.)
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmé ny (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27 . sz.)

•

14. számú Bóbit a Bö l csőde (Ta~ ~.

1-3.).
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet 11.3. pontja alapján
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2018. jogcímen benyújtásra került pályázat keretében az
önkormányzat 21 732 061 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 12. számú Babaház Bölcsőde
főzőkonyhájának korszerűsítésére . A támogatás intenzitása 50 %-os. A beruházás 2019-ban valósul meg,
amelynek keretében a főzőkonyha burkolatcseréje, ajtók, ablakok, gépészeti vezetékek, szaniterek cseréje
történik.
Az infrastrukturális feltételek fejlesztése mellett a magas színvonalú szakmai munka is célkitűzés. Az
intézményekben pályázati programok valósulnak meg, vagy résztvevői pályázatoknak. A Nyíregyházi Családés Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-6 .9.1 pályázat keretében a város
területén található szegregátumok fejlesztésében .
Az önkormányzat mellett számos nem állami, és egyházi fenntartó nyújt szolgáltatásokat a város területén.
A szolgáltatókkal, intézményekkel való együttműködés nélkülözhetetlen a napi munka során. Ezt erősíti az a
kistérségi, járási szintű feladatellátás, amellyel már nemcsak a város területén, hanem szélesebb területi
hatályú kooperáció valósul meg.
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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/1232-15/2019.
Ügyintéző: Kissné Orosz Anita/ dr. Vachler Péter

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda, és a
Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosítására

· · · · · ·~
· · · · · ·· · · · · · · ·
··~~~~yhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző szemé lyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

{ é'ft„ 8-i. lu. .
f:\...........................................

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

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

WWW.N YIREGYHAZA.HU

G

NYÍREGYHÁZA

378
NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83TELEFON: +36 42 524-585; FAX: ~36 42 524-586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő Eszterlánc Északi Óvoda jelenleg érvényes
alapító okiratát a Közgyűlés a 87/ 2018.(V.31.), míg a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratát a
26/2019 . (11.28 .) 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. 21. § (3) bekezdés
c)-j) pontja alapján „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza :
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátá si helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati
jogát."
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezéséről,
a 84. § (7) bekezdés d) pontja szerint legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó
munkanapjáig hozható meg a döntés átszervezéssel kapcsolatban . Az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint a
fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg, az óvoda feladatait nem
változtathatja meg.
A jelen előterjesztéssel érintett óvodák vezetői a mellékletekben foglaltak szerint tettek javaslatot a
maximális gyermeklétszám meghatározására .
Az intézmények érintett alkalmazotti közösségei, és a szülői szervezetek az átszervezést véleményezték, és
azzal egyetértenek.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. május 23 .

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC/1232-15/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ .. „./2019. (V.30.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda, és a
Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosításáról

A Közgyűlés
Az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1./

az Eszterlánc Északi Óvoda hatályos alapító okiratának módosításával egyetért, az 1. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint
jóváhagyja,
2./ a Gyermekek Háza Déli Óvoda hatályos alapító okiratának módosításával egyetért, a 3. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

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 a

Közgyűlés

_/2019. (V.30.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-16/2019

Módosító okirat
Az Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018.06.20.
napján kiadott, SZOC/1885-22/2018 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.(V.30.)
számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
1.

11

Az alapító okirat 6.3. pontjának 9
szövegrész lép.

11

jelű

so rában a 140 fő szövegrész helyébe a 150 fő
11

11

11

Jelen módosító okiratot 2019.08.31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2019.

11

id őbélyegző

szerint

11

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

11
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2. számú melléklet a

Közgyűlés

'1

_/2019. (V.30.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-17 /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 az Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Eszterlánc Északi Óvoda
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.

1

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.

2.3.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé vetési szervének
székhel e

me nevezése
1

N itnikék Óvoda

2

Kerekerdő Óvoda

3

Na su ár Óvoda

háza, ázmin út 10.
4400 N

háza, Sóstói út 31.
háza, Stadion út 32 A.

3. Aköltségvetési szerv irányítása, felügyelete
1

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, sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés,
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.

2
4 ..

A k ö1tsegvetesi
'
'
' k envsegene k a' ll am h aztartas1
'
'
'
szerv foteve
sza kagazat1
esoro l asa:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: 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
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok
ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti
működtetési feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek életkorának
megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a pedagógusok
és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4..
4

1
2
3
4
5
4.5.

. r·o1ese:
'
A k"'l
'
o tsegvetes1
szerv a apteve' kenysegene kkormanyzat1 n c10 szennt1 meg1e
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
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 vezetőjének megbízási rendje:

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

A költsé

etési szervnél alkalmazásban álló személ
1992. évi XXXIII.

közalkalmazotti jogviszony

ről

2
3

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szermt1 megnevezése : óvodai nevelés; a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló gazdasági
szervezettel
rendelkezik,
előirányzatai
felett
rendelkezési
jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel bír. Ellátja továbbá a Gyermekek Háza Déli Óvoda
(4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.), a Búzaszem Nyugati Óvoda (4400
Nyíregyháza, Búza utca 7-17.), és a Tündérkert Keleti Óvoda (4400 Nyíregyháza,
Kert köz 8.) gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

6.2.

1
2
3
4
5

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly
Tagintézmény
Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár
Tagintézmény
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem
Tagintézmény
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem
Tagintézmény
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő

tagintézmény címe
4400 Nyíregyháza, Etel köz 13.
4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1.
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.
4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.

Tagintézmény
6

Északi
Eszterlánc
Tagintézmény

Óvoda

Napsugár

3

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a

384
7

6.3.

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Nyitnikék

4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 10.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
. t ezmeny
'
m

feladatellátási hely megnevezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eszterlánc Északi Óvoda
Eszterlánc Északi Óvoda
Tagintézmény
Eszterlánc
Északi
Tagintézmény

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
180 fő

Gyermekmosoly

Óvoda

140

fő

140 fő

Homokvár

4481 Nyíre1Nháza, Állomás utca 6.
Eszter lánc
Északi
Óvoda
Gyöngyszem
Tagintézmény
Eszterlánc
Északi
Óvoda
Csillagszem
Tagintézmény
Eszter lánc
Északi
Kerekerdő
Óvoda
Tagintézmény
Eszterlánc
Északi
Óvoda
Napsugár
Tagintézmény
Eszterlánc
Északi
Nyitni kék
Óvoda
Tagintézmény

40

fő

180 fő
100 fő
224

fő

168 fő
150 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

4400
4400
4481
4400
4400
4400
4481
4400
4432

2263/73
2067
13043/1
1395
2263/ 81
1917/l
0176/ l
1863/4
16004

Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
Nyíregyháza, Sóstói út 31.
Nyíregyháza, Jázmin utca 10.
Nyíregyháza, Stadion utca 32/a
Nyíregyháza, Etel köz 13.
Nyíregyháza, Ferenc körút 1.
Nyíregyháza, Állomás utca 6.
Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.
Nyíregyháza, Kollégium utca 50.

4
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használat joga
használat joga
használat joga
használat joga
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3. számú melléklet a

Közgyűlés

_/2019. (V.3 0.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-18/2019

Módosító okirat
Az Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által
2019.03.01. napJan kiadott, SZOC-1232-8/2019 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.(V.30.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint
módosítom:
"jelű

sorában a" 211

fő"

1.

Az alapító okirat 6.3. pontjának" 1
szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat 6.3. pontjának " 5 " jelű sorában a " 0
szövegrész lép.

fő

" szövegrész helyébe a " 60

3.

Az alapító okirat 6.3. pontjának " 6 " jelű sorában a " 20
szövegrész lép.

fő

" szövegrész helyébe a

4.

Az alapító okirat 6.3. pontjának" 10
szövegrész lép.

"jelű

sorában a" 210

fő

szövegrész helyébe a" 220

11

Jelen módosító oki ratot 2019.08.31. napjától kell alkalmazni.

11

időbélyegző

szerint

25

fő

"

fő

"

szövegrész helyébe a " 150 fő

11

Kelt: Nyíregyháza, 2019.

11

fő"

11

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester
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3. számú melléklet a Közgyűlés _/2019. (V.30.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-18/2019

Módosító okirat
Az Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által
2019.03.01. napJan kiadott, SZOC-1232-8/2019 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.(V.30.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1.

Az alapító okirat 6.3. pontjának" 1
szövegrész lép.

"jelű

sorában a" 211

fő

"szövegrész helyébe a " 220

fő

"

2.

Az alapító okirat 6.3. pontjának " 5 " jelű sorában a " 0
szövegrész lép.

fő

" szövegrész helyébe a " 60

fő

"

3.

Az alapító okirat 6.3. pontjának " 6 " jelű sorában a " 20
szövegrész lép.

fő

" szövegrész helyébe a " 25 fő "

4.

Az alapító okirat 6.3. pontjának" 10
" szövegrész lép.

"jelű

sorában a" 210

fő"

szövegrész helyébe a" 150 fő

Jelen módosító okiratot 2019.08.31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2019.

"időbélyegző

szerint"

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

4. számú melléklet a

Közgyűl és

_/2019. (V.30.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1232-19 /2019

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti köznevelésrő l 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

címe
4246 N íre háza, Ba·cs -Zsilinsz utca 12.
4400 N 're 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.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

1

Kincskereső Óvoda

4400 Nyíre!!Vháza, Árpád út 52-58.

2

Kertvárosi Csicsergő Óvoda

4400 Nyíre!!vháza, Dugonics út 16.

3

Bóbita Óvoda

4400 Nvíre!!Vháza, Vécsey köz 4-6.

4.

Virág Utcai Óvoda

4400 Nvíre!!Vháza, Virág utca 67.

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
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

4.5. Aköltségvetési szerv illetékessége, működési területe:

2

389
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a
felvételi körzet.

Közgyűlés

által meghatározott

5. A költségvetési szerv szervezete és működ ése
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.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény

6.1.l. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel
együtt neve l hető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítvá nyok: 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 Manóvár
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csi csergő Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső
Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai
Tagintézmény

3

tagintézmény címe
4400 Nyír egyháza, 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
intézmény

felvehető

maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek, tan ulólétszám

Gyermekek Háza Déli Óvoda

2

Gyermekek Háza
Tagintézmény

3

4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

40

fő

4

40

fő

5

4400 Nyíre!!Vháza, Rozsrétbokor 17.
4400 Nyíregyháza, Kassa utca 27.

60 fő

6

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 13723 hrsz.

25

7

4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca 59.

20 fő

8

Gyermekek Háza
tagintézmény

90

9

Gyermekek Háza
Tagintézmény

Déli

Déli
Déli

220

fő

1

Óvoda

Óvoda

Manóvár

Óvoda

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi
Csicsergő Tagintézmény

11

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Tagintézmény

12

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai
Tagintézmény

A~ld
''
e a ate 11 atast

ingatlan címe

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

fő

150 fő

Kincskereső

szo 1igaT'
o ingat anvagyon:
ingatlan
helyrajzi
száma

fő

90 fő

Bóbita

10

64
..

112 fő

Pitypang

112

fő

224 fő

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga
használat
joga

használat
joga

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
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10
11
12

4400 Nyíregyháza, Mandabokor
HRSZ 13723
4433 Nyíregyháza, Hosszúháti utca
59.
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.

13723
13551/2
8245

s

használat
joga
használat
joga
használat
joga

óvoda
óvoda
óvoda

7 ü

:,) ./

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
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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-3042-2/ 2019.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita
Előte rj esztés

- a Közgyűléshez -

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

··········~····································
Jászai Menyhért
alpolgármester

f
Dr. Krizsa i Anita
Szociális és Köznevelé si Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek alá írása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az el őterje sztést véleményezi :
Jogi, Ügyren di és Et ikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.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 Ill. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), az
ezekhez kapcsolódó Kormányrendeletek 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.
A szociális ellátórendszer működtetése mellett az Önkormányzat a szektor céljainak előmozdítását
pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elősegíteni . Ennek jegyében kerül sor a „ Közösen a
kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.
A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők
közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javulnak. A projekt specifikus célja i között szerepel a javuló foglalkoztathatóság elérése . A
hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze e tekintetben a rendszeres munkajövedelemhez juttatás.
Ennek érdekében javítani kell azokat a képességeket és készségeket, amelyek szükségesek a tartós
munkavállaláshoz, amely nemcsak a háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete miatt fontos, hanem
az önbecsüléshez, a társadalmi elismertséghez és a példamutatáshoz is nagymértékben hozzájárul.
A projektben megvalósuló képzési és munkaerőpiaci szolgáltatási programelem célja tehát a
foglalkoztathatóság komplex javítása a munkaerőpiaci integráció érdekében, melynek célcsoportja a
szegregátumok munkavállalói korú lakossága, kiemelten a nyilvántartott álláskeresők és a
közfoglalkoztatottak. A foglalkoztathatóság javítását célzó komplex programelem keretében egyfelől
képzések megvalósítására kerül sor a célcsoport számára, másfelől olyan munkaerőpiaci szolgáltatásokat
biztosít számukra a projekt, amelyek hatékonyan fogják segíteni munkakeresésüket és tartós
munkavállalásukat (pl. információnyújtás, pályaválasztási vagy álláskeresési tanácsadás) . Előzetes
felmérések alapján több képzés kerül kiválasztásra, melyeket az egyéni fejlesztési terveket megalapozó
egyéni szociális szükségletek alapján lehet meghatározni.
A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési
támogatással segíti elő az Önkormányzat.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. {Xl. S.) Korm . rendelet S. melléklet 3.4.5 .1.9. pontja alapján az
elszámolható költségnek minősül a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a
célcsoport tagjainak a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás).
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

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

A jelen előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosítás alapján a célcsoport {azaz a Huszár lakótelepen és a
Keleti lakótelepen élők) tagjai segély típusú, havi támogatásban részesülhetnének, 80.000 Ft./fő/hó
összegben. Az előzetes becslések alapján ez mintegy száz fő jogosultat jelentene.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. május 23.

\
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC-3042-2/2019. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális ellátórendszer működtetése az Önkormányzat közfeladata. A szociális igazgatás céljainak
elérését pályázatok, projektek megvalósításával is elősegíti az Önkormányzat. Ennek jegyében kerül sor a
„Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására,
melynek keretében képzések megszervezésére kerül sor. A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a
célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési támogatással segíti elő az Önkormányzat,
tekintettel arra, hogy a potenciális résztvevőket éppen a szociális helyzetük tartha tja vissza attól, hogy a
képzéseken részt vegyenek.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet társadalmi hatása, hogy a projekt akcióterületének lakossága a meglévő hátrányos helyzete
ellenére biztonságosan részt vehet a projekt keretében megva lósuló képzésekben. A projekt költségvetése
jelenleg 51.200.000 forint felhasználására biztosít lehetőséget.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A hatáskör gyakorlója - a tervezet szerint - átruházott hatáskörben a Polgármester. Az adminisztratív terhek
közé tartozik, hogy a Po lgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei előkészítik a döntéseket, folyósítják
a támogatást, továbbá esetlegesen gondoskodnak a visszafizettetésről.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi erőforrások a Hivatalban rendelkezésre
állnak. A kérelmek benyújtásához segítséget nyújthatnak a célcsoport számára a projekt keretében
foglalkoztatott szociális szakemberek.
V. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet alkalmazásához kapcsolódó környezeti és egészségügyi hatás - a Hivatalban az ügyvitel kapcsán
felhasznált irodaszereken kívül - nem mutatható ki.
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- MÓDOSÍTOTT 2. számú melléklet a SZOC-3042-2/ 2019. számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

... ../...... (.....

..... )

önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a . pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban : Ör.) a következő 6/ A. alcímmel egészül ki:
„ 6/A.

pzési ~

egélhetési támogatás

16/A. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a rendeletben foglalt
feltételekkel
megélhetési támogatást
nyújt a " Közösen a
kiútért " elnevezésű, "TOP-6.9.l -16-NYl-2017-00001" jelű projekt forrásaiból finanszírozott képzési
programelemben résztvevő személyek részére.
(2) A megélhetési támogatás mértéke havi nyolcvanezer forint.
(3) A megélhetési támogatás iránti kérelmet az (1) bekezdésben foglalt képzésben történő részvétel ideje
alatt, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell benyújtani, a rendelet 8. mellékletét képező
formanyomtatványon. A határidő jogvesztő .
(4) A kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell az (1) bekezdésben meghatározott képzést megvalósító szerv
által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapban a képzésben történő részvételről. Az
igazolásnak tartalmaznia kell
a) a képzést megvalósító szerv nevét és nyilvántartási számát,
b) az (1) bekezdésben meghatározott képzés megjelölését,
c) a képzésben résztvevő személy nevét, természetes személyazonosító adatait, bejelentett lakóhelyének
megjelölését,
d) a képzésnek a kérelem tárgyát képező hónapra eső időtartamát napokban, és órákban meghatározva,
e) az Ügyfélnek a tényleges képzési napon történ8 tényleges részvétele feltüntetését,
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- MÓDOSÍTOTI f) a részvétel tényét igazoló kifejezett nyilatkozatot a képzést megvalósító szerv részéről.
(S) A megélhetési támogatásra való jogosultság szempontjából Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátások igénybevétele nem kizáró feltétel.

(6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól függő
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából a rendeletben
szabályozott megélhetési támogatás igénybevétele nem kizáró feltétel.
(7) Nem folyósítható a támogatás azokra a napokra, amelyeken az ügyfél a képzésen nem vett részt. Ebben
az esetben a megélhetési támogatást a kieső napra egyébként járó megélhetési támogatás összegével
csökkentett összegben kell folyósítani. A levonás összegét úgy kell megállapítani, hogy a támogatás
meghatározott összegét osztani kell a tárgyhónapban ténylegesen megtartott képzési napok számával, és
ennek az eredményét meg kell szorozni azoknak a ténylegesen megtartott képzési napoknak a számával,
amelyen a támogatásban részesített személy nem vett részt.
es befejezését igazoló bizonyítványt, vagy
tanúsítványt.
(8) Képzési napon történő részvételnek minősül, ha az ügyfél az adott képzési napon megtartott képzési
órák mindegyikén részt vett.
(9) Azonos ügyfél egy képzés időtartamára részesíthető megélhetési támogatásban. E rendelkezést nem kell
alkalmazni arra a képzésre, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.
{10} A megélhetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 2019. június 1 -én, vagy azt követően indult
11
ügyekben kell alkalmazni.
2. §Az Ör. 26. §-a a következő (la} bekezdéssel egészül ki:
(la} Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 16/A. § - ában szabályozott megélhetési
támogatás megállapítására biztosított hatáskörét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza
át."
11

3 .§ Az Ör. kiegészül a rendelet 1. melléklete szerinti melléklettel.
4 . § Ez a rendelet 2019. június l-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
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- MÓDOSÍTOTI -

1. melléklet a _}2019 .(V.30.) önkormányzati rendelethez
8 . melléklet a 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelethez

KÉPZ

Rendkívüli települési támogatásként nyújtott
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEM

A kérelmet havonta a havi képzési tárgyhónapot
A határid ő mulasztása jogvesztő !

követő

hónap 10. napjáig kell benyújtani.

A KÉRELMEZŐ ADATAI
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:
„„„.„„„„„.
irányítószám
„„„„„„„„„„„„„ ... „ .. „„„ .. „„ .. „„ „
település
„ „„„„„„„ „„„„„„„„„. u tea/ u· t/te' r .„„ „„„„. ha' zszam
· .„ „ .. „. epu
' " Ie t/I epcso
·
"haz
· „ „„„ „ eme 1e t ... „„„.„„aJ't o'
{A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolgársága : „. „.„.„„„„„„„„„„.„.„„„ „ ...
Taj-száma: „ .. „„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Telefonszáma (nem köte lező megadni) „„„„„„ ..„„„„„„„„.„„.„„„ „
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A „Közösen a kiútért" elnevezésű TOP-6.9.l-16-nyl-2017-00001 jelű projekt keretein belül, a
szegregátumban lakóként képzési programelemben veszek részt, melyre tekintettel a megélhetésem és a
képzésben való részvételem biztosítása céljából kérem a támogatás megállapítását.
További indokaim (nem

kötelező

kitölteni) :

NYILATKOZATOK
Rendkívüli települési támogatásként nyújtott
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:
Alulírott

kérelmező

a

büntetőjogi

felelősségem

tudatában

kijelentem,

hogy

a

kérelmemben

meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.
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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 tudomására hozzák.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza .nyiregyhaza.hu
weboldalon elérhető .

Nyíregyháza, 20 ................. év ............................ hó -············· napján

a kérelmező alá írása

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:

A rendkívüli települési támogatásként nyújtott megélhetési támogatás javasolt összege:
....................... Ft

A rendkívüli települési támogatásként nyújtott megélhetési támogatás formája :
Nyíregyháza, 20 .... ........... hó ......napján.

PÉNZBELI

Ügyintéző ........................... .

WWW.NYIREGYHAZA.HU

(JJ

Ny

REGYHÁ ZA

8

Q
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
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

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

1. Általános indokolás
A szociális ellátórendszer működtetése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata e szektor
céljainak előmozdítását pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elősegíteni. Ennek jegyében
kerül sor a „Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
megvalósítására. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi
területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos
helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt specifikus céljai között szerepel a javuló
foglalkoztathatóság elérése. A hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze e tekintetben a rendszeres
munkajövedelemhez juttatás. Ennek érdekében javítani kell azokat a képességeket és készségeket, amelyek
szükségesek a tartós munkavállaláshoz, amely nemcsak a háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete
miatt fontos, hanem az önbecsüléshez, a társadalmi elismertséghez és a példamutatáshoz is
nagymértékben hozzájárul. A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi
hajlandóságát megélhetési támogatással segíti elő az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a potenciális
résztvevőket éppen a szociális helyzetük tarthatja vissza attól, hogy a képzéseken részt vegyenek.

II. Részletes indokolás
1. §-hoz
A megélhetési támogatás részletes szabályait tartalmazza . Elsődleges jogosultsági feltétel a Közösen a
kiútért
elnevezésű,
TOP-6 .9.1-16-NY1-2017-00001" jelű projekt forrásaiból finanszírozott képzési
programban történő részvétel. A képzésben történő hiánytalan részvétel mellett havi nyolcvanezer forint
támogatásra szerezhetnek jogosultságot az igénylők . A támogatást havi rendszerességgel kell kérelmezni,
formanyomtatványon, a benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása esetén támogatás nem
nyújtható. A jogosultság igazolását a képző szerv által kiállított igazolás szolgálja, melynek kötelező tartalmi
elemeit a tervezet meghatározza . A tervezet koncepciója, hogy a képzésben történő részvételt, mint a
munkaerőpiaci integráció irányába tett erőfeszítéseket azzal is ösztönözni kell, hogy más ellátásban történő
részvétel, vagy akár a kereső tevékenység sem zárja ki a megélhetési támogatásra való jogosultságot. Az
akcióterületen élő, a képzésben potenciálisan részt vevő személyek esetében a szegregátumban folytatott
életvitel önmagában megalapozhatja a szociálisan hátrányos helyzet fennállását. A tervezet megteremti
annak a feltételeit is, hogy más szociális ellátásra irányuló kérelmek vizsgálatakor a megélhetési
támogatásra tekintet nélkül történjen az elbírálás. A tényleges folyósított támogatási összeg kapcsán
ugyanakkor vizsgálja hatóság, hogy valamennyi tényleges képzési napon, teljes egészében részt vett -e az
ügyfél. Ennek alátámasztását szolgálja a képző szerv által kiállított igazolás. Arra a napra, amelyen a
képzésben az ügyfél nem vett részt, a támogatás arányos összege nem jár. Azonos ügyfél egy képzés
kapcsán részesíthető megélhetési támogatásban, mely rendelkezést nem kell alkalmazni arra a képzésre,
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul. A támogatás 2019. június 1 -tői igényelhető .
11

11

11

2. §-hoz
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

A hatáskör átruházására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
3. §-hoz

A szükséges formanyomtatványt emeli be a rendeletbe.
4. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
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Ügyiratszám: SZOC- 4613-2/2019
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita
Előterjesztés

- a Közgyűléshez Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a
támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint
annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

1-r

'············ ··· ········· ········· ··· t. .......................................
.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrend i és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzata iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak
szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Nyíregyházán a
háziorvosok, illetve fogorvosok alapvetően vállalkozói formában működnek. A város területén a képviselő
testület döntése értelmében 44 területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, 27
gyermekorvosi körzet és 31 fogorvosi körzet működik .

A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén a 190/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött egy modell jellegű
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) létrehozásáról. Az alap célja az önkormányzattal ellátási
kötött, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos
rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok
korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az
alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése érdekében.
szerződést

A meghirdetett pályázati felhívásokra pályázó praxisok 2013-2014-ben 50 %-os mértékű támogatást, 2015től pedig 40 - 50 - 60 % -os támogatást kaptak. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok a támogatást önrészük biztosításával az orvosi felszerelés
bővítésére, orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére, infrastrukturális fejlesztésre,
illetve egyéb eszközbeszerzésre fordíthatták. 2013-2016 között a megítélt önkormányzati támogatás összege
közel 31 millió Ft volt.
A támogatási intenzitás változtatásának célja, hogy differenciáltan, az orvosi felszerelés bővítése, a gyógyítás
felé terelje a praxisokat. Ezt az irányvonalat kívánja követni az Önkormányzat. Ez alapján a 2019. évi pályázati
program keretében elsősorban a

1.
2.

a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl. : orvostechnikai eszközök
beszerzése),
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése)

3. valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) kívánja támogatni az
ETAP.
A támogatás egyszeri, vissza nem

térítendő,

60-50 %-os intenzitású.

A Pályázat meghirdetésére és a benyújtására egy alkalommal 2019. június 15. és szeptember 30. között kerül
sor.
A pályázat lebonyolításában a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány vett
részt az előző években. Ezt változatlan formában javasoljuk az ez évi pályázat lebonyolítása során is.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a mellékelt határozat-tervezet elfogadásával
az Egészségügyi Támogató Alap Program működtetését, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére
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kötendő

megállapodást, valamint a támogatási szerződés és annak mellékletét
dokumentáció tervezetét jóváhagyni szíveskedjen .

képező

pályázati felhívás és

Nyíregyháza, 2019. május 20.

to

(

tt.~ r -

~
'
Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a SZOC-4613-2/2019 számú előterjesztéshez
HATÁROZAT- TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „/2019. (V. 30.) számú
hatá r ozata
Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a
támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint
annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról
A

Közgyűlés

1.

2.

az e lőterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program
(ETAP) 2019. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12
millió forint összegű keretből 6 millió forint összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabo lcs-SzatmárBereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vá llalkozásé lénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megá llapodás tartalmával

az 1. számú mellékletben fogla ltak szerint egyetért.
Felhatalmazza~ Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására
Hatá ridő:

2019. május 31.

3.

A támogatási szerződés mellékletét képező a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási sze rző dést
kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak kiírandó az Egészségügyi Támogató Alap Program
pályázati felhívás és dokumentáció tervezetével a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

4.

Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a Program végrehajtásával kapcso latos teendők
ellátásával.

Felelős: Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
Határidő:

Folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.
A határozatról értesül:
1. A Közgyűlés tagjai

2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. a PRIMOM Szabo lcs-Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
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1.

számú melléklet a .../2019. (V. 30.) számú határozathoz
Megállapodás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között
támogatás közvetítésére
Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma : 15731766-2-15), képviseli Dr.
Kovács Ferenc polgármester - továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma:
19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba elnök továbbiakban: Alapítvány - között az alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK:

Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról gondoskodni.
Az önkormányzat - nem kötelező feladataként - fontosnak tartja a helyi mikro- és kisvállalkozások
támogatását, amelyet több formában is végez (adókedvezmény, ingatlan biztosítás, kamattámogatás,
határon átnyúló programok, stb.), ezen belül a város egészségügyi ellátása miatt kiemelt figyelmet fordít a
vállalkozások keretében működtetett praxisokra .
Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése,
ezen belül forráshoz juttatása .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2019. (V. 30.) számú határozatával döntött a 190/2013. (VIII.
29.) számú határozatával létrehozott Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évben történő
működtetéséről. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban:
Kedvezményezett Praxisok) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és
hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási
szolgálatok „szolgá ltatói szerepének" megerősítése céljából.
Az Önkormányzat az Alap működtetésére 2019. évi költségvetésében ÖSSZESEN 6.000.000 Ft-ot, azaz
hatmillió Ft keretösszeget biztosít vissza nem térítendő támogatás fedezetére.
1.

Az Önkormányzat a támogatást az Alapítvány - jelen szerződésben rögzített feltételek mellett közreműködésével nyújtja a Kedvezményezett Praxisok részére. Az Alapítvány közreműködik az
Önkormányzat által a praxisoknak szánt támogatás közvetítésében . Az Alapítvány a kapott
támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Kedvezményezett Praxisok
finanszírozására használja fel.
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2. Támogatás igénybevételére jelen megállapodásban szabályozott módon pályázat útján jogosult a
praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
(házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa, aki
a) a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik,
b) mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit és nincs adó, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása .

3. Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatás átutalásának ütemezését a felhasználás üteméhez
igazítja a beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság által történő pozitív döntései alapján.

4. Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

„A Támogatás mértéke
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang);
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan orvos technikai mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás
ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),
b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése},
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejleszt és: hardver és szoftver
beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra.
S.

A támogatás csak a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű és hatékony
feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása érdekében a 4. pontban
meghatározott célra használható fel (továbbiakban : BESZERZÉS) a mellékletet képező
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Pályázati felhívás,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) tájékoztató,
Pályázati adatlap és mellékletei,
támogatási szerződés az ETAP program keretében támogatott orvossal

formanyomtatványok felhasználásával.
6. A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel
bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos,
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a
KÖZIM egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal
rendelkező) jelen van, döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A
döntésről jegyzőkönyv készül.
7.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal:
7.1 Az Alapítvány a támogatási döntésekről nyilvántartást vezet, végzi az adminisztrációs teendőket:
a Bíráló Bizottság munkájának adminisztrálása, szerződéskötés, folyósítás, ellenőrzés. A
támogatás felhasználásáról írásos beszámolót készít, melyet az Önkormányzatnak címezve,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályához
legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújt. A Hivatal szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel
az Alapítványt, amely köteles a felszólítást követő 8 napon belül azt pótolni. A beszámoló
elfogadásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
7.2 Írásban értesíti az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát a Bíráló Bizottság
döntéseiről: a Kedvezményezett Praxis nevéről, az igényelt és megítélt támogatás összegéről.

8.

Felek rögzítik, hogy a Támogatottnak 3 évig működtetnie kell a praxisát. Amennyiben a praxis a 3
éves fenntartási idő letelte előtt megszűnik, a Támogatott köteles visszafizetni a nyújtott támogatás
összegét, annak járulékaival együtt az Alapítvány részére, mely visszafizetett összeg - mint fel nem
használt forrás - az Önkormányzatot illeti meg.
Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelés behajtása
iránt szükséges intézkedéseket az Alapítvány teszi meg, melynek költségeit előlegezi és amely igazolt
költségek utólagos megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal.

9.

Az Alapítvány hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által
megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

ellenőrzéssel

10. E megállapodás 2019. június 1. napjától az elszámolás napjáig, de legkésőbb 2020. március 31.

napjáig hatályos.
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A megállapodást a felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2019. május

„„ .

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

pénzügyi

ellenjegyző

Czomba Csaba
Elnök

pénzügyi

ellenjegyző
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2. számú melléklet a .../2019. (V. 30.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
amely létrejött

egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.sz.,) mint
Támogató megbízása alapján eljáró PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) melyet nyilvántartásba vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság 28-as nyilvántartási számon, jogerős bírósági határozat száma : Pk.21003/1990, statisztikai
szám: 19205760911156915) képviseli az Alapítvány képviseletében eljáró Czomba Csaba Ferenc elnök által
Dr. Petraskó István nyíregyházi közjegyző előtt 34020/Ü/328/2011/1. számú közjegyzői okirattal
meghatalmazott PRIMOM Vállalkozói Központ mikrohitel igazgatója Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel
igazgató - továbbiakban Közreműködő
másrészről

.....„......................„....„.„...... (székh e1ye:

• •
•kszarna:
•
' '
............................., cegiegyze
....................., a d oszama:
...........................) képviseli. ................................... továbbiakban Támogatott, együttesen Szerződő Felek között
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célhoz kötött vissza nem térítendő támogatást nyújt
Támogatott részére a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével annak érdekében,
hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Praxis törvény) hatályos
rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-,
gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa részére, akinek a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal
hatályos feladat-ellátási szerződése van, vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatás
nyújtásának célja a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás
biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése.
Jelen szerződés részét képezi a Támogatott fél által benyújtott Pályázati Adatlap és annak mellékletei.

2.

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetése Egészségügyi Támogató Alap terhére ....... Ft., azaz ......... forint összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a Közreműködőhöz benyújtott támogatási kérelme,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (V. 30.) számú határozata, valamint a Bíráló
Bizottság ......... számú döntése alapján.

3.

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban meghatározott ........., azaz ............. .
forint összegű támogatást a Támogatott részére a Támogatott ........................., Nyíregyháza, ..... -nál
vezetett ...........számú számlájára, a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átutal.

4.

Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzösszegeitől elkülönítetten nyilvántartani,
valamint a hatályos számviteli, pénzügyi adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint kezelni, s
ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során

megtartani.
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S.

Támogatott a támogatás összegét jelen szerződésben foglaltak szerint a szerződés aláírásától
számított 90 napon belül köteles felhasználni, és kizárólag az Egészségügyi Támogató Alapra
benyújtott támogatási kérelmében meghatározott célra/célokra használhatja fel.

6.

Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának a napján nincs.

7.

Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve az
általa megbízott személy (PRIMOM Alapítvány munkatársa) a támogatás felhasználására vonatkozó
elszámolást pénzügyileg ellenőrzik, és a Hivatal belső ellenőrzési szervezete a helyszínen is jogosult
ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez
szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás
összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. Támogatott tudomásul veszi,
hogy a Közreműködő a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása
során, illetve a célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően jogosult ellenőrzést
végezni.

8.

Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra rávezeti az alábbiakat:

„ .... nyilvántartási számú támogatás elszámolása benyújtásra került." A számlák másolati példányait a
következő

nyilatkozattal hitelesíti: „Az eredetivel mindenben

megegyező

másolat."

9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban a közreműködőnek jelezni .
10. Támogató jogosult a jelen

szerződést

azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

a jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül (határidő módosítás esetén a
módosított határidőn belül), a pályázatban vállaltak megvalósítása a Támogatottnak felróható okból
nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, illetve határidő hosszabbítást
nem kér;
a Támogatott a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő
felhasználását nem igazolja, illetve a célok megvalósulását, a megítélt pénzösszeg felhasználását a
támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat
(átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által
hitelesített másolatát) igazoló elszámolást a Közreműködő részére nem küldi meg;
Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő
módon használja fel.
11. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított támogatást
a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten Közreműködő
............................ nél vezetett ............................... számú bankszámlájára .
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12. Támogatott köteles a felhasználást követő harmadik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2019.
december 31-ig a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási
döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott elszámolást
a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.
13. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Közreműködő egyetértésével, és előzetes, írásbeli
hozzájárulásával módosítható.
14. Amennyiben a praxis tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen
pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új
tulajdonosnak, azzal, hogy nyilatkoznia kell, a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében
végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a
fejlesztést a támogatás felhasználásától számított 3 évig az egészségügyi alapellátásból nem vonja ki.
Amennyiben mégis kivonja, a Támogatott köteles a támogatás összegét egy összegben visszafizetni."
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a kötelezettség teljesítését évente jogosult
ellenőrizni.

15. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét és logoját a
támogatással érintett beruházás helyszínén. Támogatott a címer és logo használatát igazoló
dokumentumokat (pl. fotó) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden
esetben köteles csatolni.
16. A jelen megállapodásban foglaltak teljesítésnek biztosítékául a praxist működtető háziorvos
............................ (név) ...................... külön megállapodásba foglalt készfizető kezesi
kötelezettségvállalást tesz, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogatott
bármely okból kifolyólag a folyósított támogatás visszafizetésére köteles és e kötelezettségének nem
tesz eleget, a Támogató írásbeli felszólítására készfizető kezes teljesít. Készfizető kezes fizetési
kötelezettségvállalása a Támogatott által még nem teljesített összeg erejéig áll fenn .
17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó
szabályai az irányadók.
18. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Nyíregyháza, 2019 .................... .

Hargitainé Tolnai Andrea
mikrohitel igazgató

Támogatott
pénzügyi

ellenjegyző
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1. számú melléklet a támogatási

szerződéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása

"NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)
a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak"
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a... ./2019. {V. 30.} számú határozatával döntött az Egészségügyi
Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, és annak végrehajtása érdekében szerződést kötött a
PRIMOM Alapítvánnyal.
A program célja
Az ETAP Program általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi {házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban : Kedvezményezett Praxisok} praxisok
működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi} praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a
minőségi ellátás biztosítása, javítása.
Támogatható tevékenységek köre
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang};
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszköz beszerzése (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban
működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven keresztül, évente a
sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.:
hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítása (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzése (pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére {elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver
beszerzése . A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alka lmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra."
azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja.
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Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
- jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel - pályázat útján elnyerhető pénzügyi
támogatással segíti a háziorvosokat.
Nyíregyháza

közreműködésével

Rendelkezésre álló forrás
A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás.
A támogatás benyújtására jogosult személyek
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis
tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és
egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.
Támogatási program lejáratának végső határideje
2019. szeptember 30.
Támogatás formája
A pályázaton

elnyerhető

támogatás formája vissza nem

térítendő

támogatás.

A Támogatás mértéke
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
•
•

•

•
•

a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang);
az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl. :
hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),

b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
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a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver
beszerzése . A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra.

A támogatás összege
Jelen pályázat keretében

igényelhető

összeg minimum 50 OOO Ft, legfeljebb 400.000 Ft.

Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer igényelhető .
Megkezdettség
Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető .
Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje
2019. június 15-től szeptember 30-ig. A program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának formája
A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levé lben postai úton lehet benyújtani a
PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Luther u. 16.) ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11.30 óráig.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan.
Szerződéskötés

a nyertes pályázókkal,

szerződési

biztosíték

A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül támogatási
szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni, melyet ügyvéd ellenjegyez, az ellenjegyzés díja a
pályázót terheli.
Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapítvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a pályázattal
kapcsolatban felmerülő költséget nem térít meg a Támogatott Praxis részére.
A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi
kötelezettségvállalása.
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A támogatás felhasználásának határideje
A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Különleges
esetekben (a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság
meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll rendelkezésre a támogatás
felhasználására .
A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása
Támogatott köteles a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő
felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a
támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal (átutalással
történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolata
csatolandó) ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve)
•
•
•
•
•
•

Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz. melléklet),
Nyilatkozatok (2 . sz. melléklet),
Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, szolgáltatás
biztosításáról,
bankszámlaszám .

Pályázatot Bíráló Bizottság
A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel
bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos, az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a
Közintézményeket Működtető Központ egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal rendelkező) van,
döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv készül.
A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát
írásban értesíti.
A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek
A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően
legalább 3 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 3 éven belül tu lajdonosváltáson megy
keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott
eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogy a beszerzés az
egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja.
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A támogatott fejlesztést az alapellátásból kivonni nem lehet, amennyiben mégis kivonja a Kedvezményezett
Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.
Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú
Város honlapján a wwww.nyiregyhaza.hu honlapon történik.
Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat megbízásából a PRIMOM Alapítvány munkatársai a támogatás
folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat teljesítését illetően a
támogatás folyósítását követően is jogosultak ellenőrzést végezni.
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2. számú melléklet a támogat ási

szerző d és hez

PÁLYÁZATI ADATLAP
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP} IGÉNYLÉSÉRE

A Pályázati Adatlap átvétele nem kötelezi a Nyíregyháza Megyei Jogú Várost a támogatás biztosítására !

Az Üzleti tervet átvettem .

......................................... , 2019 .... ..................... hó ............... na p

aláírás
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A PÁLYÁZÓ PRAXIS ALAPADATAI

1.1. A Pályázó Praxis neve:

1.2. A pályázó Praxis ügyvezetője
(amennyiben társas vállalkozásról van szó):

1 11 11 11 1 1

1.3. Tevékenység megkezdése:

1.4.Adószám:

1 1 1 1 1 1 1 1 1-

D

D- rn

1.5. Számlavezető hitelintézet Számlaszám

r-----l--+--+--+-1
11 -+l- +111
- -+- i :11 111 1111 :1111111 11
1.6 .Székhelye/Levelezési címe :
Helység:
1

1

1

1

1

Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:
1.7. A beszerzés helyszíne:
Helység:
Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:
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1.8. A pályázó praxis vezetőjének személyes adatai :
Név:

Anyja neve: csak szerződéskötésh ez kell megad ni

Mobilte lefonszám:

Születési hely, dátum: csak szerződéskötéshez kell
megadni
Adó azonosít ó jele: csak szerződéskötéshez kell
megadni
Állandó lakcím, telefon :

Személyi igazolvány szá m: csak
sze rződéskötéshez kell megadni
Lakcímkártya szám: csak szerződéskötéshez kell
megadni
E-mail cím :

a.

Kérjük rövid állítások formájában összegezze a támogatás felvételének célj át!

2.2. Sorolja fel a beszerzés tárgyát, összegét!
Beszerzés megnevezése

Beszerzés t ervezett költsége
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2.3. A támogatás felhasználásának rövid összefoglaló bemutatása
összes költség:
ebből

forgóeszköz növekmény:

Saját forrás :
A kért vissza nem

térítendő

támogatás összege:

Egyéb forrás (amennyiben igénybe vesz)
A pénzigény összesen:

Kötelező

melléklet: költségvetés vagy árajánlat

Nyíregyháza, 2019„„„ „„„„„„„„„.

aláírás
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NYILATKOZAT

(vállalkozás):.„ .......... „„ .. „ ... „ .. „„„.„.„ .. „ .. „.„ ... „ ... „ .. „ ... „„ ... „„ .. „ .. „ .. „ ..felelős vezetőjeként:
„.„..„„.„.„.„.„.„..„„.„..„„.. „ ...„.„..„„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„..kijelentem, hogy az Egészségügyi

Alulírott

Támogató Alap Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes mértékben megismertem és
elfogadtam.
Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek:

• alapellátásra szerződéssel rendelkezik,
• működő háziorvosi praxissal rendelkezik,
• a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szemben nincs köztartozásom .
Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek:

• csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/ vagy kiegyenlítetlen lejárt
(köz)tartozása van állami-, önkormá nyzati, vagy egyéb hatóság felé (kivéve, amennyiben az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
• olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként
tevékenységének korlátozását rendelte el
• az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereibő l,
az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette
• az adott, illetve az azt megelő ző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében
meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis)
támogatásban .
Hozzájárulok:

• hogy a PRIMOM Alapítvány a Nyíregyházi Megyei Jogú Városnál ellenőrizze az általam megadott
adatokat,
• adataimat a program során tárolják és abból az Önkormányzat részére, vagy ellenőrzési jogosultsággal
rendelkező szervezet részére megadja .
Egyéb kikötés:

A pályázó tudomásul veszi, hogy PRIMOM Alapítvány a pályázatot az alábbi konjuktív feltételek megléte
esetén nyilvánítja nyertesnek az igényelt támogatás a pályázati kiírásban megjelölt célnak megfelel és a
támogatás fedezete rendelkezésre áll.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási keretösszeg teljes egészében felha sználásra kerül,
a pályázat elutasításának van hely, forrá shiány miatt.
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A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elutasításából eredően a PRIMOM Alapítványt felelősség nem
terheli, illetve a pályázat elutasításból eredően a PRIMOM Alapítvánnyal szemben semmiféle igényt nem
érvényesíthet, illetve arról kifejezetten lemond.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a PRIMOM Alapítvány döntése ellen panasznak nincs helye, a döntés nem
érintő egyéb esetekkel kapcsolatos panaszok elbírálása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

pályázó cégszerű aláírása
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NYÍREGYHÁZA

TELEFON : +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/6-10/2019 .
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása

~ ~,

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles And rea
jegyző i

kabinet vezetője

Vélemé nyező bizottságok:

1.

Pénzügyi Bizottság

2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a
költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a

képviselő

testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba
lépjen. 2014 . évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell
nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban - a
beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról - készült jelentését. A Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2018. évben nem végzett
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az
előterjesztéshez

csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet
tervezetét.
Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi

előírásoknak megfelelően

történt, az intézmények

működése

és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok

megfelelő

színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem

befolyásolták. Munkabérhitel felvételére nem került sor.
Az időszak végi záró pénzkészlet 22.783.610.822 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére
elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített

egyenlegéből tevődik

össze. Az átmenetileg

szabad pénzeszközökből az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál
állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya 2.500.000.000 Ft.
Az év folyamán 26 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2018 .
március 08-án volt a legmagasabb az állománya, 544.314.174 Ft, a hitel igénybevétele miatt 161.388
Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta
fizetőképességét .

RÉSZLETES INDOKLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évben az önkormányzat feladatainak ellátására
73.835.810.538 Ft

előirányzatot

hagyott jóvá . A költségvetés módosítására év közben a

Közgyűlés

döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott költségvetési

főösszeg

74.936.300.392 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek

között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása,
a központi

pótelőirányzatok

előirányzatának

átvezetése, a

folyószámlahitel

igénybevétele, a befektetések

rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 93,8 %-os. A finanszírozási bevételek és
kiadások nélkül a bevételek 93,3 %-ra, a kiadások 53,7 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és
a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Uniós pályázatok önereje megérkezett,
viszont felhasználása a következő

időszakra

húzódik át.
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BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Bevételek megoszlása 2018. évben

Önkormányzatok
múködésl
támogatása i
8,2%

Maradvány
Igénybevétele
30,0%

l

célú
támogatások
ÁH-n belülröl
1,8%

Működési

Felhalmozási célú
átvett
pénzeszközök
ÁH-n kivülröl ""0,1%

Államháztartáson
belüli
megelölegezés
0, 2%

l

bevételek
4,1%
Belföldi értékpapír __. Hitel, kölcsön .../
bevétel
felvétel
14,1%
1,6%

1
Közhatalmi
bevételek
l7,l%

'- Felhalmozási célú
támogatások
ÁH-n belülröl
22,4%

Működési célú
átvett
pénzeszközök
ÁH-n kivülröl
0,2%

Az ábra tanú sága szerint az önkormányzat feladatait 2018. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek
és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból
finanszíroztuk.
Központi költségvetési támogatások
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés
feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a
kötelezően

ellátandó

feladatainak

kiadásaira

fordíthatja.

Az

önkormányzat

költségvetési

támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.
Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett költségvetési támogatás összesen

5.764.053.996 Ft összegben:
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110.777.283 Ft

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
2.369 .321 .496 Ft

támogatása
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

1.997.007.293 Ft

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.085.430.431 Ft

•

Könyvtári feladatok támogatása

363.015.040 Ft

•

Múzeumi feladatok támogatása

141.500.000 Ft

•

Közművelődés i

•

Énekkar támogatása

120.000.000 Ft

•

Színház támogatása

345.600.000 Ft

•

Kulturális illetménypótlék

•

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

feladatok támogatá sa

54.451.398 Ft

57.103.629 Ft

3. 760.364 Ft
3
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S. Elszámolásból származó bevételek

35.143.292 Ft

6. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások

91.642.141 Ft

7. Fe lhalmozási cé lú költségvetési kiegészítő támogatások

74.732.060 Ft

Kiegészítő

támogatásokra - működési és felhalmozási célra -166.374.201 Ft érkezett, az alábbi

feladatok fedezetére :
•

Helyi közösségi közlekedés támogatása

53.169.000 Ft

•

2018. évi bérkompenzáció támogatása

24.907.141 Ft

•

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
háztartások támogatása

•

12.816.000 Ft

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

750.000 Ft

•

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

•

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

•

Muzeális intézmények szakmai t ámogatása

•

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
előirányzatból

21.732.061 Ft
3.000.000 Ft
10.000.000 Ft

forráshiány miatt támogatásban nem

részesült pályázatok támogatása

(Fenyő

u. felújítása)

39.999.999 Ft

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.924.273.790 Ft bevétellel számoltun k, az előző év hasonló
időszakához képest

753.376.298 Ft-tal több bevéte l teljesült az alábbia k szerint:
Forintban!

M egnevezés
Iparűzési

2017. XII . 31.

2018. XII. 31.

Eltérés

adó

7 831 762 261

8 476 855 841

645 093 580

Építményadó

2 767 154 540

2 877 251 558

110 097 018

Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok

-- -

-~

Helyi adók összesen

62 132 677
63 546 314

--

-

-

44 495 853

10 724 595 792

Ta lajterhelési díj
-- -- Termőföld b érbead. származó
J.öv.utáni szja
Gépjárműadó (40%)

71977 331

-

9 844 654

--

--

19 050 461

11 470 580 583

745 984 791

19 932 189

1687176

18 245 013

- - ----

r--

95 654
415 225 561

1994
16 419 048

11141 740 978

11 905 833 987

764 093 009

Egyéb közhatalmi bevétel

29 156 514

18 439 803

Közhatalmi bev.ö sszesen

11170 897 492

11 924 273 790

Adóbevétel ek összesen

-

93 660
398 806 513

--

e-

--

-

-

10 716 711
753 376 298

A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti bevételi e lőirányzata 11.170.000.000 Ft volt, amely később
11.610.095.654 Ft- ra növekedett, a teljesítés a módosított
előirányzat

e lőirányzatot

is meghaladta, a módosított

102,5%-a.

Az iparűzési adó módosított bevételi előirányzata 8.199.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 103,4%. A
városba betelepült multinacionális cégek mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2018. évben is
jelentős

mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. Az EU források felhasználása mellett a

lakossági jövedelmek bővülése is visszahatott az iparűzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a
fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételei között jelentkezik.
A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2018-ban helyi szinten is visszaigazolta az ország
dinamikus gazdasági

növekedését, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.
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Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 70.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 102,8%. A bevétel
növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek hátterében egyrészt a város fellendülő
turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság
ellenőrzési

tevékenysége által megalapozott adózói fegyelem áll.

A pótlék és bírságbevétel előirányzata 50.000.000 Ft, amely 89,0 %-on teljesült. Az Adóosztály a
beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívánta erősíteni, nem pedig a
szankciók szigorú alkalmazását, mely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között
a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési,
valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet
fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú
Városban .
A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100,0 %-os teljesülést
mutat.
A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 16.000.000 Ft-os előirányzata
19.932 .189 Ft teljesítést mutat, amely 124,6%-os teljesülési mutatóval zárt.
millió Ft

Teljesítés

Adónem

2018.

2017.
Gépjárműadó

Építményadó
Iparűzési

adó

Változás
%

398,8

415,2

104,1%

2767,1

2877,2

10 4, 0%

7831,7

8476,8

108,2%

Adóbevételek alakulása
+ 4,1 %

+ 8,2 %

+ 4,0 %

_/
10000

7 831,]

8000

8 476,8

6000

2 877,2
2 767.z1

4000
2 OOO

398,8

r

415,2

0

millió Ft

Gépjárműadó

Építményadó

2017.

Iparűzési

adó

2018.

A gépjárműadó előirányzata 400.000.000 Ft, a teljesítés 103,8 %-os. A bevételi adatok és a BM
lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiata lodik a gépjárműállomány városunkban, hanem
számszerű bővülés

is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.
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Előirányzat

r

és befolyt adó alakulása
2018.évben

12 OOO
11800

11 610,0

11 600
11400
11170,0
11200
11 OOO
10800

millió Ft
IJ Eredeti

e lőirányzat

Módosított előirányzat

Befolyt adóbevétel

Adóbevétel alakulása (költségvetési adatok alapján}
2010-2018
(eFt-ban)
2010

7 038831

2011

8006 943

2012

9168179

2013

8109464

2014

8 841 783

2015

10019817

2016

10 055884

2017

11141741

2018

11905834

L
Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi 1 milliárd
Ft-os növekedést követően idén további 764 millió forintos bevételi növekedést könyvelhetett el a
költségvetés. Büszkén állapítható meg, hogy az előző év lendülete megmaradt, idén is kimagasló
adóévet zárt az önkormányzat. A fenti impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, a helyi
gazdaság di namikus növekedésének folytatódását, amely előre tekintve is biztosíthatja Nyíregyháza
erős

térségbeli pozícióját.
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A működési bevételek előirányzata 78,3 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti
díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik . Évközben

többszöri

alkalommal

kincstárjegyvásárlásból

112.377.550 Ft

bruttó

(nettó

83.346.504

Ft)

kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím
esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az éves előirányzat
teljesítését. A nem

határidőre

történő

teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek

eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással

közjegyző

igénybevételével érvényesítjük.
A felhalmozási bevételek 1.079.538.437 Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 10,3 %-ra,
110.728.137 Ft összegben teljesült. A bevételi kiesés oka, hogy a Sóstógyógyfürdőn épülő
négycsillagos szállodában a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről
ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért nettó 900.000.000 Ft bevételt beterveztük, de az
értékesítésre a beszámolási időszakban nem került sor. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi
id őszakban

a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az

érdeklődés,

illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt
nem érték el az

előirányzatot.

Az átvett pénzeszközök 91,4 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási
feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb
kölcsönbevételeiből,

az LTP

befizetésekből,

vagyonkezelési és üzemeltetési

díjbevételből

származik.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a részére előző évben biztosított tagi kölcsönt 85 .000.000 Ft összegben
visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.
A KIADÁSOK ALAKULÁSA
1Kiadások alakulása 2018. évben

40 OOO OOO OOO

1

------

/

30 OOO OOO OOO

0020

OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

0

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

• Működési

kiadás

Teljesített
kiadás

Felhalmozási kiadás

Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb
részarányt a működtetés kiadásai (58,2 %) jelentik. A 2018. évben felmerült költségvetési kiadás 41,8
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%-át (13.779.374.406 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,7 %-kal
előző

többet, mint

évben, mely annak tudható be, hogy

előző

évhez viszonyítva több projekt

megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 41,6 %-át a személyi juttatások, valamint azok
közterhe teszi ki.
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az S. és a 6. mellékletek tartalmazzák.
Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

Intézményi bevételek alakulása 2017-2018. é vekben (Forintban)
8000000000
7000000000
6000000000
5 000000000
4000000000
3000000000
2000000000
1000000 OOO
0
Működési

bevétel

Felhalmozási Intézmény
bevétel
finanszirozás

Működési

célra átvett
pénzeszköz

Felhalmozási Maradvliny
célra átvett ii:énybevétele
pénzeszköz

- -2011. évi telj.

2018. évi telj.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenő
mentesen

(

működött.

--

Kincstári finanszírozás alakulása 2018. évbe n (Forintban)
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Az intézményfinanszírozás 94,2 %-ra teljesült, összesen 9.473.047.357 Ft kiut alásá ra került sor az
e l ő irányzott

10.052.236.854 Ft-ta l szemben, az alulfinanszírozás összege 579.189.497 Ft.

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:

!intézmények kiadásainak alakulása 2017-2018. években (Forintban) 1
6000000000

s 000000000
4000000000
3 000000000
2000 000 000
1000000 OOO

- - - 2011. évi telj.

2018. évi t elj.

A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze :
Az

Egészségügyi

Alapellátási

Igazgatóság

tisztán

egészségügyi

profillal,

önállóan

működő

költségvetési szerv. Az intézmény által bizt osított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan
praxis), házi

felnőtt

orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen,

területi védőnő i ellátás, isko l avédőnői ellátás, isko la egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi
alape llátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint
ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetési j oga, amennyiben arra szakhatóságok NEAK, ÁNTSZ -

felszólítják, engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatra az

intézménnyel.
A feladatok végrehajtását
fina nszírozási

sze rződések

előirányzatban

a l apvetően

a Nemzeti Egészségbiztosítási

Alapkezelővel

(NEAK) kötött

teljesítése alapján befolyt társadalombiztosít ási bevételek fedezik. Eredeti

516.900.000 Ft került meghatározásra, mellye l szemben a ténylegesen elvégzett

egészségügyi szolgá ltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a
befolyt összeg 517.265 .500 Ft-ra nőtt. Ezen fe lül a saját bevétele és az önkormányzat által
finanszírozott foglalkozás-egészségügyi el látás, va lamint az intézmény előző évi költ ségvet ési
maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 732.816.744 Ft
összegben realizálódott.
A kiadások 596.451.321 Ft összegben kerü ltek t eljesítésre. A kiadások 66,9%-a személyi jutt atásokka l
kapcsolatos kia dás, 31,9%-a dologi kiadás, 1,2%-a felha lmozási kiadás. 2018. évben valamennyi
kiemelt e lőirányzat eset ében a teljesítés a módosított e l ői rányzaton belül maradt. A felhalmozási
kiadások dö ntő részét az orvosi ügyeletre, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és
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egészségügyi eszközbeszerzések, mobil készülékek tették ki, illetve nagy hangsúlyt fektettek a
kötelezően biztosítandó munka/védőruházat nyújtására. Szükséges volt az intézmény főbejáratának
korszerűsítése

- az illetéktelen behajtások miatt -, melyet sorompó felszerelésével oldottak meg.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételből, fűtés-, világítás bevételből, telefontérítésből,
fogászati röntgen bevételből áll. Eredetileg 16.589.700 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen
befolyt bevétel 31.668.493 Ft. A többlet

döntően

a továbbszámlázott szolgáltatások és a fogászati

röntgen bevételéből származik. Mivel az intézmény 2018. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra
nem nyújtott teljes mértékben fedezetet, ezért a különbözet - 12.728.971 Ft - az

előző

évek

maradványából került biztosításra . Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek, a
finanszírozás pedig változatlan (2012 . évi szint), a

jövőben

a maradvány további, évi 40-50 millió

forinttal való csökkenésére lehet számítani. Az intézmény 2018. évben pályázatot nem nyújtott be.
2018. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 733 milliós
költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben
az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása;
analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi

védőnői

és 25 iskola egészségügyi

körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges
pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.
Az

Egészségbiztosítási

Alapból

finanszírozott

tevékenységeken

túl,

az

Önkormányzat

által

finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok
ellátása szintén az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.
Az óvodai nevelés feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:
•

Eszterlánc Északi óvoda

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda

•

Tündérkert Keleti óvoda

•

Búzaszem Nyugati Óvoda

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.
Az ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a
fenntartó által a 87/2018. (V.31.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint
látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű

gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és

telephellyel együtt 9 területileg

elkülönülő

épületben történik.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi óvoda gazdasági szervezete 6 fő
dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő
személyügyi

ügyintéző)

látta el.

Az óvodai nevelést az intézmény 1.165 férőhelyen, 1.312 fő éves maximálisan felvehető
gyermeklétszámmal, 97 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő, (47
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dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző
évhez képest változás volt, hogy a Csillagszem Tagintézményben a megnövekedett gyermeklétszám
miatt 1 csoportbővítés történt, emiatt nőtt az állományi létszám is. Év végén viszont 9 üres álláshely
volt az intézményekben, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak. A fiatalabb óvónőkre másfél
év múlva lehet számítani, akkor végeznek az első óvodapedagógusok a Nyíregyházi Egyetemen. A
feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 34 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális
közfoglalkoztatott dolgozó segítette.
Az intézmény, alapító okiratba foglalt feladatait a takarékosság szem

előtt

tartásával, a 2018. éves

költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.
Az Eszterlánc Északi Óvoda diákmunka támogatására 10.639.661 Ft-ot kapott. A Kerekerdő
Tagintézmény 2018. évben pályázat útján Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység
támogatására 802.800 Ft-ot nyert el, melyből 12 db mozgásfejlesztő csomagot és 54 m 2
sportszőnyeget

A teljesített

vásárolt.

működési

bevételek összege 34.812.338 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 86,3 %-ban, míg

az egyéb működési bevételek 92,1 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a
tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások
bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis
értékű szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai

anyagokat vásároltak.
Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,9 %-át a személyi
kiadások és járulékai, 21,5 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6 %) a beruházások
jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások
67,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 19,7 %-át
alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a
működéshez

szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította . Tárgyi eszközök beszerzésére

5.904.553 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között informatikai eszközöket (számítógép,
notebook, nyomtató, fénymásoló), valamint iroda i berendezéseket, csoportszobai és udvari játékokat
vásároltak.
Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósultak meg. Ennek keretében
beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó
helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, támfal

megerősítése

valósult meg,

továbbá a TOP-6.2.1-15-NYl-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást

segítő

intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretében a
Homokvár Tagintézmény újult meg.
A GYERMEKEK HÁZA D ÉLI ÓVODA, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a
fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint
látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű

gyermekek óvoda i nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és

telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.
Intézményi szinten az SNl-s gyermekek száma összesen 24 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő
gyermekek száma

16

fő. A

székhely intézményben külön speciális csoport

működ i k

8 fővel, ahol 2
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gyógypedagógus látja el a fejlesztést. Az óvodai nevelést az intézmény 1.084 férőhelyen, 1.183 fő
éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60
nevelő-oktató

munkát segítő, (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5

udvaros-karbantartó, 5 konyhai
pedagógiai asszisztenssel

nőtt

kisegítő)

előző

dolgozóval kezdhette meg. Az

évhez képest 1

fő

az állományi létszám, melyet a magas gyermeklétszám, a sajátos

nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának
növekedése indokolt. Az óvodapszichológus munkaviszonya 2018. november 01-től megszűnt, de az
álláshely év végéig nem került betöltésre, így év végén 1 üres álláshely volt. A feladatellátást az
engedélyezett létszám mellett 27 fő közfoglalkoztatott segítette.
A Gyermekek Háza Déli óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem

előtt

tartásával, a

2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.
A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások
bevételei jelentették. Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége,
csupán a diákmunka támogatására kapott 2.923.405 Ft-ot. Az egyéb
kis

értékű,

szakmai, tárgyi eszköztárukat

bővítették,

bevételekből

a helyi programok

az intézmények a

működéséhez különböző

szakmai anyagokat vásároltak.
Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 80,3 %-át a személyi
kiadások és járulékai, 19,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások
jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások
69,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,8 %-át
alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része (13,3 %) az intézmények karbantartási feladatait,
valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.
Tárgyi eszközök beszerzésére 6.245.762 Ft-ot fordítottak, nagyobb értékű tárgyi beszerzése a
Székhelyintézményben egy új DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) programmal ellátott gép,
ugyanis az óvoda már rendelkezik 2 ilyen géppel, melyek mind a gyermekek, mind a

szülők,

mind a

pedagógusok részéről nagy népszerűségnek örvendenek. A 2 gép már nem tudott eleget tenni a
nagyfokú érdeklődésnek, ezért még 1 gép beszerzése vált szükségessé. További nagyobb értékű
tárgyi eszközök számítástechnikai eszközök voltak, mivel az elavult eszközök cserére szorultak
(laptop, számítógép, nyomtató, fénymásoló).
Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, a Székhelyintézmény a TOP-6.2.1-15NYl-2016-0001 azonosítószámú,

11

Családbarát, munkába állást

segítő

intézmé nyek fejlesztése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat keretein belül felújításra került, mely
során nagy mértékű belső- és külső munkálatokat hajtottak végre, továbbá eszközbeszerzésre, és
udvari játékok, tárolók beszerzésére került sor.
Szinte minden intézményünkben történt felújítás, karbantartás, esetleges cserék, melyek az
állagmegóvás és a balesetek megelőzése miatt vált szükségessé (belső: vizesblokk felújítás, burkolás,
festés, szúnyoghálók felszerelése, lambéria csere; külső: járda díszkövezése, szennyvíz csőrendszer
cseréje vagy javítása, kerítés festés, kapucsere).
A TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a
fenntartó által a 125/2018 . (Vl.21.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint

látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt

nevelhető

sajátos nevelési
12
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gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és

telephelyekkel együtt 9 területileg

elkülönülő

épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündérkert Keleti Óvoda 1.100 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető
gyermeklétszámmal, 89 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (44
dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai k isegítő és 6 udvaros-karbantartó
dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt a kórházi óvoda megépítése. A Jósa András
Oktató Kórház, mint városunk egyik fő foglalkoztatója, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva
támogatta a kórház területén

megépülő

óvoda létrehozását. A kórház közelében

l évő

óvodákban

folyamatosan magasak a csoport létszámok. Ennek enyhítése érdekében egy korszerű, modern óvoda
épült fel, amely 2018. szeptemberében 2 csoporttal kezdte meg működését .
Év végén 3 üres álláshely volt. Az óvodapedagógus álláshelyeket nehezen tudják betölteni, a
pályázatokra

nincs

megfelelő

szakképzettséggel

rendelkező

jelentkező .

A feladatellátást az

engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.
A Tündérkert Keleti óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontj ából teljes
jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem e l őtt tartásával, a
2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felha sználásával valósította meg.
A Tündérkert Keleti Óvoda székhely intézménye 2018. évben pályázat keretében 10.515.600 Ft-ot
nyert el Futópálya

korszerűsítésére .

Egy

korszerű,

120 méter hosszú, 2 méter széles rekortán

futópálya kialakítása valósult meg, amelyen, hosszú távon tudják elősegíteni a harmonikus test és
személyiség fejlődést. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 3.873 .512 Ft-ot.
Az étkezési térítési díjak 88,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 90,4 %-ban teljesültek. Az
egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevétele i bő l, a bérleti díjbevételekből,
a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből szár mazta k. Az egyéb
bevételekből

az intézmények a kis értékű, szakma i, tá rgyi eszköztárukat bővítették, a helyi

programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.
Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 75,1 %-át a személyi
kiadások és járulékai, 22,2 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (2,7 %) a beruházások
jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások
66,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,7 %-át
alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási fe ladatait, valamint a
működéshez

szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította .

Tárgyi eszközök beszerzésére 12.429 .057 Ft-ot fordított az intézmény.

Ebből

az

összegből

az elavult

informatikai eszközeiket cserélték ki, illetve újakat vásároltak, melyet a szakma i munka színvonalának
fejlesztésére, eszközökre, fejlesztő játékokra fordítottak, pi: DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)
amely a mai kor igényeinek és a gyermekek érdeklődésének megfelelő .
Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, két intézmény (Székhe ly intézmény,
Kikelet Tagintézmény) a TOP-6.2.l -15-NYl-2016-0001 azonosítószámú, „ Családbarát, munkába állást
segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c. pályázat

keretében teljes belső felújítást kapott. Ezen kívül a Székhely intézmény és a Ligeti Tagintézmény
udvarának

korszerűsítése

is megtörtént.
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A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a
fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint
látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt
igényű

nevelhető

sajátos nevelési

gyermekek óvodai nevelése . Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5

területileg elkülönülő épületben történik.
Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen,
856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43
nevelő-oktató

karbantartó

munkát segítő, (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvarosdolgozóval

látta

el.

A

feladatellátást

az

engedélyezett

létszám

mellett

17

közfoglalkoztatott segítette.
A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem

előtt

tartásával, a

2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.
Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt

lehetősége,

csupán a diákmunka

támogatására kapott 2.121.615 Ft-ot.
Az étkezési térítési díjak 94,5%-ban, míg az egyéb
működési

működési

bevételek 96%-ban teljesültek. Az egyéb

bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a

továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb
bevételekből

programok

az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi

működéséhez különböző

szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 78,9 %-át a személyi
kiadások és járulékai, 20,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (1,1 %) a beruházások
jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások
71,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,7 %-át
alkotta . A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a
működéshez

szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította .

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.543.768 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget informatikai
eszközök felújítására, cseréjére,

szakmai

munka

fejlesztésére,

biztosítására fordítottak. A Székhelyintézményben nagy

értékű

tiszta,

higié nikus

környezet

Digitális Oktató eszközt vásároltak a

gyermekek számára. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 789.880 Ft összegben részesültek.
Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi. 2018-ban két intézményben a Székhely
és a Városmajori Tagintézményben a TOP-6 .2.1-15-NYl-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" c.
pályázat keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozó eszközbeszerzés még folyamatban
van .
A NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS a 2018-as évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A
Cantemus Kóruscsalád több mint 40 éves fennállása óta minden évben arra törekedett, hogy egyre
szélesebb körben terjessze a magyar kóruskultúrát. A 2018-as év ismét koncertekben gazdag volt,
belföldi és külföldi színtéren egyaránt sikeres fell épéseket hozott. Az évi 140 koncert jelentős terhet
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mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar,
Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus Vegyeskar ismét kiválóan helyt állt.
2018. évben a 140 koncertjük nagyjából egyharmada Magyarország határain belül zajlott. A
Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett" .
Nagy örömünkre a Művészetek Palotája folytatva

a hagyományt -

ismét önálló

adventi

hangversenyre kérte fel a Cantemus Kórus több mint 300 tagját.
A Nyíregyházi Cantemus Kórus ebben az évben is elhivatott szerepet vállalt abban, hogy a kultúra a
fiatalsághoz és a hátrányos helyzetű gyerekekhez eljuthasson. A Filharmónia Magyarország
szervezésében 30 koncertből álló koncertsorozatot énekelt a Cantemus Gyermekkar Szabolcs Szatmár - Bereg megye kistelepülésein.
Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Budapesten az alábbi előadásokban működött közre az
énekkar: Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita, Mozart: Requiem a Szolnoki és a Miskolci
szimfonikus Zenekarral, Beethoven Fidelio című operája, Brahms: Német Requeim, Rossini: Stabat
mater, Arvo Part: Te Deum . Liszt: Dante Szimfónia .
A Nyíregyházi Cantemus Kórus Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közönsége számára
már több mint egy évtizede Kórusbérletes koncerteket szervez a Kodály Zoltán Általános Iskola
Kodály termében. Az S hangversenyből álló sorozat csúcspontja a 20-40-60 jubileumi koncertsorozat
volt, ahol a 20 éves Cantemus Vegyeskart, a 40 éves Kodály Társaságot és a 60 éves zene tagozatot is
ünnepelték.
A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola zenei nevelő programjában hosszú évekre
nyúlik vissza az a hagyomány, hogy a Kodály Iskolába járó gyermekek és szüleik számára közös zenei
élményt nyújtva, úgynevezett Családi Bérlet koncerteket tart neves művészek közreműködésével.
A Nyíregyházi Cantemus kórus belföldi koncertjein kívül egyre több koncert felkérésnek tesz eleget
Magyarország határain túl is. A fesztivál meghívások, egyéni hangverseny felkérések, kurzusok,
karvezetői

kurzusok száma minden évben magas.

A Cantemus Gyermekkar Dél-Koreában, Jejuban megrendezett nemzetközi kórusversenyen (World
Youth Choral Festival and Competition 2018) 2 első díjat (egyházi és világi kategóriában), majd a
döntőben

a verseny Nagydíját is a Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezette nyíregyházi

gyermekkórusnak ítélte oda a zsűri.
A kétévente megrendezésre

kerülő

Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és

Karvezetői

Mesterkurzus

idén 12. alkalommal örvendeztette meg Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár Bereg megye

zeneszerető

közönségét. A rendezvényre 2018. augusztus 15-21-ig a világ minden tájáról érkeztek kórusok: DélAfrika, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Kína, Hollandia, Argentína, Oroszország, Magyarországról 3
kórus, valamint ebben az évben először V4-es országokból (Szlovákia, Lengyelország, Csehország) is.
Az alapító okiratban foglalt feladatokat a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott
pénzeszközök

felhasználásával

maradéktalanul

megvalósították.

A

feladatellátásra

20

fő

engedélyezett létszámmal rendelkeztek, az éves átlagos statisztikai létszámuk 24,8 fő volt, ami
tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát is.
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Az intézmény 2018. évben 1 db pályázatot nyújtott be, utólagos finanszírozás keretében a
Külgazdasági és Külügyminisztérium felé S.OOO.OOO Ft összegre. {A pályázati összeg 2019. február l én érkezett az intézmény számlájára.)
A bevételek eredeti előirányzata 188.652.755 Ft, módosított előirányzata 351.797 .698 Ft, míg a
teljesítés 341.209.301 Ft volt. A

működési

bevételek a teljes bevétel 28,1 %-át képezik. TAO

támogatásból 5.917.925 Ft bevétel folyt be.
A működési kiadások az összes kiadás 96,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 51,0 %-ot, a
személyi jellegű kiadások 48,7 %-ot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 %-ot. A felhalmozási
kiadások az összes kiadás 4,0 %-át jelentik. A dologi kiadáson belül a szakmai tevékenységet

segítő

szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 69,8 %-ot
képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és
propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz,
számítógép, berendezési tárgyak, hangszer és klíma berendezések, kotta, valamint fellépő ruha
beszerzésére 12.240.357 Ft-ot fordítottak, az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 38 .586 .273 Ft.
A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő
tevékenységük a gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek a Váci Mihály Kulturális

Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos feladatainak
ellátása. A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása . A nemzeti köznevelésről szóló
2011 . évi CXC. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik - az
óvoda kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési
feladatok is a Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek.
Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017 . január 01-től az
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai
tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó
általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a tanulók
részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis
táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.
Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékosság szem előtt tartásával, a 2018.
éves költségvetésben rendelkezésre

bocsátott pénzeszközök felha sználásával maradéktalanul

megvalósította. A feladatellátásra 51

fő

engedélyezett létszámmal rendelkeztek, a betöltött

álláshelyek száma 47 fő volt. Munkájukat 6 fő közfoglalkoztatott is segítette. Az üres álláshelyekre
folyamatosan keresnek megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat, de
a feladatellátás biztosítása érdekében a betöltetlen álláshelyek terhére megbízási

szerződéseket

kötnek.
Az intézménynek 2018. évben nem volt

lehetősége

pályázatok benyújtására, csupán a diákmunka

támogatására kaptak 1427.440 Ft-ot. A működési bevételek eredeti előirányzata 539.452.412 Ft, míg
a teljesítése 531.294.438 Ft volt. Az elmaradás az étkezési térítési díjbevételeknél keletkezett. Az
étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 74,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából
származó bevételük 23 .576.272 Ft volt. Az egyéb működé si bevételek többek között Áfa
visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és

nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származtak.
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Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési
kiadások az összes kiadás 99,8 % át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 85,9 %-ot, a személyi
jellegű

kiadások 14,1 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A

do logi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 86,6 %-ot képviselnek. A
dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 51,8 millió
forintot fizetett ki a KÖZIM . A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és
kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgá ltatások kiadásait tartalmazza.
Felhalmozási kiadások között informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére
2.253.788 Ft-ot fordítottak, ingatlan felújítás nem történt. Feladatukat az Önkormányzattól
ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.
Az intézmény 2018 . évi maradványa 2.267.277 Ft, mely a helyiség bérleti díj (iskolai konyhák,
ebédlők,

Kodály terem)

többletbevételéből

keletkezett.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, 2

fiókkönyvtára és 4

kettősfunkciójú

fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként
•

ellátta a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus
katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;

•

szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, a megye nemzetiséghez tartozó
lakosainak könyvtári ellátását, a te lepülési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat
nyújtott;

•

szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán
kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárel látási Szolgáltató
Rendszert - 187 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;

•

„Guruló könyvtár" - könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki
bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:
•

gyűjteményüket

folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be

dokumentumokat -

gyűjteményfejlesztésre

a városi és a megyei ellátásra 95.075.975 Ft-ot

fordítottak;
•

digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus
könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is e lérhetővé tették;

•

biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként
népszerűsítették

a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2018-ban összesen

1.261 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.260.000 Ft-ot kaptak;
•

segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, - olvasási-, digitális és
egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program:
9 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 17 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 24
fő

•

részvételével, összesen: 263 képzést tartottak 5.516 fővel;

kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt
vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.096 programot, a megyében 1049

programot szerveztek, melyek

vetélkedők,

versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók,
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könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások,

előadások,

könyvbemutatók, író-

o lvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);
helyismereti információkat és dokumentumokat

•

gyűjtöttek

hagyományos és elektronikus formában - 2018-ban 7.865

és

hozzáférhetővé

rekordot

tették

rögzítettek az

elektronikus katalógusba, összes rekord : 198.579, Magyarországi Közös Katalógusba
(MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.
Igyekeztek pályázati aktivitásukat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá színvonalas
rendezvényeikhez. Az EFOP-os pályázatnak

köszönhetően

tudtak infrastrukturális fejlesztéseket

végezni.
2018-ban 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 6.433.000 Ft értékben, az alábbi
feladatokra:
Múlt és jelen. Időutazás a népmesétől a XXI. sz. irodalmáig.
1.600.000 Ft,

30. Szomszédoló Gyermekolvasó-tábor
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018 . évi 4 lapszámának megjelentetése

500.000 Ft,

Mindentudás könyvtára gyerekeknek

650.000 Ft,

A TQM te ljes körű minőségirányítási rendszer bemutatása
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

500.000 Ft,
1.300.000 Ft,

Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

583.000 Ft,

Emlékezés a 140 éve született Krúdy Gyulára
Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak

400.000 Ft,

bemutatása a 10-16 éves koro sztály számára
hagyományteremtő, ismeretterjesztő

Magas színvonalú

szakmai tábor,

konferenciák, közönségtalálkozók a Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtárban

500.000 Ft,

Nagy Zsuka : Tornacipők a stégen c. könyvének megjelentetése

400.000 Ft.

Európai Uniós pályázatok :

„Könyvtár egy életen át" A könyvtári intézményrendszer tanulást
segítő

infrastrukturális fejlesztései - EFOP-4.1.8-16-2017-00025

GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

118.651.875 Ft,
2.000.000 Ft.

Kulturális Bizottsága által odaítélt támogatások:

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi négy lapszámának kiadására

300.000 Ft,

Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása

100.000 Ft,

89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok megrendezésére

550.000 Ft,

Ünnepváró Kézműves foglalkozások - Könyvtárak Karácsonya

350.000 Ft.

Az intézmény bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötészeti munka, Születésnapi újság,
késedelmi díj, Segédkönyvtáros képzés, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe
való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek. Többletbevételt 2018- ban a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése projekt miatt keletkezett, ugyanis a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési

Hivatal a 2017-ben megtartott képzések után 2018-ban utalta a támogatást .

A személyi juttatások és járulékai kiadások 46,9 %-át, a dologi kiadások 24,5 %-át, a felhalmozási
kiadások 28,6 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások növekedésének (13,6 %) oka a garantált
bérm inimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is
hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni.
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Az intézmény 2018. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei
feladatellátást is megoldották. Könyvtári szakmai munkakörben fog lalkoztatottak száma 48 fő, egyéb
alkalmazottak száma 10 fő. Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes, 10 közfoglalkoztatott és 3
kulturális közfoglalkoztatott segítette. Az intézményben egy üres státusz volt, amit egy osztályvezetői
pályázat miatt nem töltöttek be.
Az

Emberi

Erőforrás

Fejlesztési

Operatív

Program

EFOP-4.1.8-16

kódszámú

A

könyvtári

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései projekt - Könyvtár egy életen át című
pályázattal tudják az intézményi terek és épületek infrastrukturális fejlesztését kivitelezni. A
pályázatból 2018-ban kialakították a Kamasz-teret, felújították a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárat, melyre
több mint 22 millió forintot fordítottak önerővel együtt, az Önkormányzat jóvoltából. A beruházás
során a központi könyvtár Olvasótermében mobil térelválasztó falak beépítésével létrehoztak egy
Kamaszteret, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban akadálymentes bejáratot és nagyobb oktatási teret
alakítottak ki, olvasói mosdó épült, klímaberendezéssel gazdagodott az épület. Emellett átalakították
és bővítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint 6,5 millió forint értékben
a teljes bútorzat is megújult.
2018. évben 89.678.307 Ft költségvetési maradvány keletkezett,

ebből

az EFOP pályázat: 80.618.251

Ft. A fennmaradó összegből szállítói tartozás, fel nem használt pályázati pénz, bevétel kerül
rendezésre .
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki,
amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott
emlékeit.
Ennek érdekében :
• fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak
eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, egy fiókkönyvtár teljeskörű felújításával, részben
a megyei kistelepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
• a digitalizált dokumentumok távolról is

elérhetőek,

gyűjtemények

szervezésével arra

törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
• szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézést és
az elemi állampolgári jogok gyakorlását.
2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba . A megyében
emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát
és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári
szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2018-ban 187
települést vontak be a rendszerbe .
A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2018-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával
végezte

munkáját.

Számos

innovatív

megoldással,

törekvésekkel

igyekezett

bővíten i

programkínálatát.
2018-ban az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé :
•

Nyíregyháza kulturális és köz művelődési életének

•

A város hagyományainak ápolása és bemutatása

minőségi

továbbfejlesztése
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•

A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme

•

A helyi szellemi

•

Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket

•

Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása

•

Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása

•

Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség

•

Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása .

művészeti

Az intézmény a tavalyi évben 49
sikeres

működés

érdekében

értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások,

fő

státusszal látta el Nyíregyháza város

együttműködött

előadások)

közművelődési

feladatait. A

a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel,

társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű - alkalmanként a határon túli társadalmi és civil szervezetekkel,

különböző

gazdasági egységekkel,

kulturális és oktatási

intézményekkel és helyi civil szervezetekkel.
Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása,
tevékenységük segítése . Közös programok megvalósítását továbbra is

alapvető

fontosságú feladatnak

tekinti az intézmény.
További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott
rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a
nagyobb

érdeklődésre

számot

tartó

rendezvényeiket

megyei

és

országos

médiában,

műsorfüzetekben népszerűsíteni.

Az intézmény pályázatai:
Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támog.

900.000 Ft,

Létezik egy vadon odakinn, és egy idebenn! A tapasztalati oktatás
szerepe az oktatásban, a közművelődésben program megvalósítására
A Váci Mihály Kulturális Központban

Működő

400.000 Ft,

Art mozi infrastrukturális
1.000.000 Ft,

fejlesztésére
A Krúdy Gyula Art mozi filmklubja megvalósítására

500.000 Ft,

A klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek
megismertetése céljából létrejött filmklubok támogatására
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka

600.000 Ft,
1.011.951 Ft.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává
válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének
lehetőséget

biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásaira 2017-től 2018-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott,
megvalósítására a 2018-2019-es években kerül sor. Ezen pályázatok több programból álló
rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési
színterükre .
Az Önkormányzattól a Szépkorúak Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozatra 600.000 Ft, a Zene
Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Tirpák Fesztivál rendezvényre 365.228 Ft, a Megyei
Önkormányzattól a Sátán Fattya díszbemutatóra 150.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa
Cinemastól 1.421.968 Ft támogatá st kaptak európai filmek vetítésére.
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Előző

évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó)

és szállít ói tartozások lettek rendezve.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci
Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Butykai Közösségi Ház és
Kertváros Közösségi Ház, Városmajori

Művelődési

Ház)

korszerűsítéseit.

Szabadidő

Központ,

A beruhá zások az alábbi

munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- va lamint előtető csere, tetőszigete lés,
burkolat, festés javítások, térkövezés,

fűtés

korszerűsítés

és kerékpár tároló elhelyezése . Az

int ézmény eszközellátás javítására összesen 7.673.409 Ft összeget fordított, ebből informatikai
eszközök vásárlására 3.871.537 Ft-ot, valamint nézőtéri székek vásárlására 3.801.872 Ft-ot.
A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült
megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé vo lt lehetőség. Az intézmény igazán üde
színfoltja

lett

Nyíregyháza

kulturális

életének,

amelyet

természetesen

tagintézményei

is

kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.
Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális
életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám
adatok is. A központi intézményt 203 .616

fő

látogatta, az Agóra egységeit 227.741

fő,

míg a teljes

intézményhálózatot 431.357-en használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására . Sikerült a
hagyományos rendezvényeken túl

újszerű

kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek

kedvező

fogadtatásra talá ltak a közönség köreiben. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események
sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.
A 2018. évi teljesített bevétele 335 .845.307 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 24,4 %-át
teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok
származik. Egyéb

működési

bevételéből,

illetve helyiségek bérbeadásából

célú támogatások bevételei között 2.400.000 Ft a Nemzeti Kulturális

Alaptól, 150.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól szá rmazó támogatás,
valamint a nyári diákmunka támogatására 1.011.951 Ft támogatás szerepe l. Felha lmozási célú
támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.
Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési
kiadások az összes kiadás 97,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 45,0 %-ot, a személyi
jel l egű

kiadások 55,0 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,8 %-

ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve
szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra
9.185 .783 Ft-ot fordítottak.
A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM vezetése 2018-ban is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi
múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és
hatékony felhasználását. A megyei

hatókörű

városi múzeum feladata a kult urális javak helyi

védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása,
költségvetési szervként
gyűjteményének,

vagyonkezelője

a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,

nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési

kerete határozta meg. A

működési

költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására

fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti fe ltárások bevételéből,
belépőjegyekből,

kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag

pályázat útján adódik lehetőségük .
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2018-ban a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a jubileumi év méltó
megünneplése. Céljaik eléréséhez kiemelt támogatást kaptak az Önkormányzattól, valamint
pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ezek részeként valósult meg az egész
évben végig tartó „Mú ltunkról a

jövőnek"

című,

a múzeum 150 éves történetét bemutató

múzeumtörténeti kiállítás, a Magyar Posta bélyeget adott ki a 150 éves Jósa András Múzeum
tiszteletére . 2018 . december elsejére, a múzeumalapítás 150. évfordulójának napjára készült el a
múzeum legreprezentatívabb tárgyait bemutató „Bőségszaru" című kötet. Szintén erre a napra
készült el a Jósa András emlékkiállítás felújítása, mely új, digitalizált tartalmakkal várja közönségét, és
amelyet a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt (Kubinyi Ágoston program) keretei
között

tudtak

megvalósítan i.

Az

Erőforrások

Emberi

Minisztériuma

támogatta

továbbá

bronzplakettek elkészíttetését a jubileumi év tiszteletére, melyeket a múzeum dolgozói mellett a
múzeum életében jelentős szerepet játszó személyek, intézmények vehettek át. 2018 kiemelkedő
volt a múzeum tudományos életében is, hiszen kiadványaik a korábbi évekhez képest rekordszámban
jelentek meg.
2018-ban tová bbra is kiemelkedő cél volt a kiállítások és rendezvények fizető látogatottságának
jelentős mértékű

növelése, ennek megvalósításában nagy segítségükre volt a „Seuso kincs" kiállítás,

mely a Nyíregyházán töltött három hete alatt rekordszámú látogatót vonzott az intézménybe. Az év
második, szintén rekordszámú látogatót vonzó kiállítása a „ Munkácsy 50" kiállítás volt, mely Pákh
Imre

műgyűjtő

és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

képeiből

állt. E két nagy és az év során

még megrendezésre került kisebb időszaki kiállításról elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is
sikerült megszólítani az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig.
A Sóstói Múzeumfalu 2018 . július l-jétől bezárt, mert területén nagyarányú felújítási és építési
tevékenység kezdődött el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-as
pályázatának eredményeként megújulnak
látogatófogadó épület, új
korszerű,
növelő

műtárgyraktár

az áttelepített épületek (mintegy 25 db) és

épül, amely

lehetővé

a

teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy

a mai kor követelményeinek megfelelő raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet

beruházások is megvalósulnak.

2018. március 13-án nyitotta meg újra a kapuit a Kállay

Gyűjtemény,

mely 2018-ban ünnepelte

megnyitásának 25. évfordulóját. 2018-ban megújított állandó kiállítással, több időszaki kiállítással,
programokkal várta látogatóit.
2018-ban a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671
darabbal gyarapodott.
Jelentős

régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás ) folytak az alábbi

helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Tiszakóród, Móréföld, Tarpa, Kis-tó-hát, Fényeslitke-Ipari Park, Balkány református templom, Napkor- Ilona Tanya,
Nyírtét református templom, Tiszadob sziget, Geszteréd, Dombrád. A restaurátor műhelyben 2018ban 1285 darab tárgyat restauráltak, és 14.087 régészeti leletet tisztítottak meg.
Szakmai pályázataik sikeresek vo ltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy az intézményben folyó
munkákhoz támogatást szerezzenek.
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Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására
400.000 Ft

NKA pályázat
„Nagy lélök egy kis emberben - A szegény emberek kutatója" ,

1.000.000 Ft

Kiss Lajos kiállításra
Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására

400.000 Ft

Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés
831.000 Ft

VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára
Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája .
Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására

300.000 Ft

Múzeumok Őszi Fesztiválja

80.000 Ft

Kovácsműhely rézöntő szerszámainak megvásárlása NKA pályázat

Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó (új és folyamatban

lévő)

270.000 Ft

pályázatok:

EFOP 4 .1.9-16 A múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom"

54.000.000 Ft

EFOP 3.3.2- 16 „Gondoltad volna? Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp"
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő (új és folyamatban lévő) pályázatok:

30.000.000 Ft

lnterreg V-A Romania-Hungary Programme: Cross-border
Open Modell of Digitalised Museum (CoMoDi)

164.115 EUR

Tudományos munka : A múzeum 2018-ban 7 kiadványt jelentetett meg, 4 konferenciát és 15
módszertani műhelygyakorlatot rendezett, 13 tudományos dolgozója (6 PhD, 1 kisdoktori fokozattal
bíró) 28 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2018-ban 69 tudományos tanulmány, 7
tudományos kötet és 97 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési dolgozók
2018-ban 86 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.
A jubil eumi év iránymutató volt a közművelődési tevékenységek tekintetében is. Az intézmény igazán
magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve. Városszerte 8
helyszínen, 22 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán .
Év elején a „Seuso kincs" kiállítás előkészületi munkálatai zaj lottak, majd a Seuso kincsek
bemutatásakor két Seuso maratoni napot tartottak (április 6.,14.). A „Kokárdás Nap"-on (március 15.)
közel 500 fő vett részt. Májusban Múzeumi Mozaiktúra - Roadshow-val csatlakoztak a Múzeumok
Világnapjához, valamint a Városnaphoz is. A Régészet Napján (május 25.) a látogatók bepillantást
nyertek a régészek mindennapjaiba . A Múzeumok Éjszakája (június 23.) az év legjel entősebb
közművelődési

programja, amelyen 1.832 fő látogatója volt a múzeumnak.

A jubileumi évhez méltó kiállítással („ Munkácsy 50"), programokkal (Lajkó Félix duó, Mándi Ákos
zongoraművész,

Csillagtúra, Talamba Együttes,

Tűztánc,

stb.) várták a közönséget.

A nyári szezonban a „Maszat Napra" logikai játékokkal, akrobatikus bemutatóval, gyerekbarát
Munkácsy tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várták a családokat, gyerekeket (328 fő).
Augusztus végén a Jósa András Múzeum képviseltette magát mind a Kolozsvári Magyar Napokon,
mind a Partiumi Magyar Napokon Szatmárnémetiben.
Szeptemberben kezdetét vette a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ennek keretén belül a következő 5
programot valósítottak meg: 1. Magyar Népmese Napja (szeptember 28.) 2. A Pigment Extra (október
4.) 3. Sétálj, gya logo lj, bringázz - 25 múltmese (október 10.) 4. Mesterek és alkotók - Formabontó
23
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(október 10.) Németh Erika (szobrászművész) mutatta be alkotásait. 5. Búcsú a mázoló legénytől
(október 12.). A Múzeumok Éjszakáján megnyílt „Munkácsy 50" című kiállítás záró akkordja. Az
Éjszakai bekukkantó (október 25 .) igen színvonalas „összművészeti" esemény volt. A Munkácsy
kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították és a tárlatvezető napokkal
(november 24., 25., december 1., 2., 7., 8., 15.,16.) az év utolsó hétvégéin a látogatók által kevésbé
preferált

időpontokat

kívánták megtölteni.

A Sóstói Múzeumfalu állandó programjainak egyik része a naptári évhez

kötődő

népszokásokat

eleveníti fel, melyet ebben az évben csak részlegesen lehetett megvalósítani a Sóstói Múzeumfalu
területén 2018. július

elejétől

elindult építési beruházás miatt. A hagyományos húsvéti ünnepkör

bemutatására még sor kerülhetett, a Majális és a pünkösd szokásainak felelevenítése elmaradt. A
múzeum által szervezett rendezvények a Szent Iván éji programmal zárultak, mert július

l-jétől

látogatók fogadására már nem kerülhetett sor az építkezések elindulása miatt. 2018-ban is
csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a két szakmai program mellett
családi napot is szerveztek Elmefuttatás címmel. A múzeum kitelepült a Tirpák Fesztivál mindkét
napján (2018. szeptember 22-23.) a Kossuth térre, ahol gasztronómiai bemutatókat tartottak és a
ti rpák konyha hagyományos eszközeivel ismertették meg az érdeklődőket . A nyári szünetben három
napközis tábort szerveztek, kettőt az Önkormányzat finanszírozásával, a harmadik tábor - amely az
most is az Árpád-kori falu részhez kapcsolódott - EFOP-os pályázat keretében valósult meg.
A

Kállay

Gyűjtemény

a

megújított

állandó

és

az

időszakos

kiállításaihoz

is

szervezett

múzeumpedagógiai programokat, valamint tematikus, családi napokat. Részt vett a Múzeumok
éjszakája programsorozatban saját rendezvényekkel, programokkal.
Az intézmény működési bevételei 260.791.608 Ft-os szinten te ljesültek, mely többek között a magas
színvonalú kiállítások 37.000.000 Ft

összegű

belépőjegy

befizetéseiből,

a múzeumpedagógia

foglalko zások 24.000.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos
árusításból (4.450.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 180.535.113 Ft összegben
teljesültek.
Az intézményi kiadások a tervezett szinten teljesültek. Ezen belül felhalmozási kiadásokra 40.345.563
Ft-ot fordítottak. Ennek jelentő s része a Sóstói Múzeumfaluban EFOP pályázati forrásból megvalósuló
korszerű gyűjteményi

raktár építésének megkezdése, az épületrészhez kapcsolódó tárlók, polcok,

munkálatainak kivitelezése . Szintén pályázati forrásból számítógépek, egyéb informatikai eszközök
beszerzésére került sor a múzeumi feldolgozó munka elvégzéséhez. Saját bevétel terhére valósult
meg a Sóstói Múzeumfalu több hektáros területének a rendben tartásához elengedhetetlenül
szükséges traktor,

fűkasza

beszerzése, és a

műtárgyak

szállításához szükséges, már nem javítható

mikrobusz cseréje is.
2018-ban

új

programokkal,

interaktív,

nagy

érdeklődé sre

számot

tartó

kiállításokkal,

új

múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma
emelkedett 2018-ban . Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a
szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek
műtárgyak gyűjtése,

megőrzése,

karbantartása, a

feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2017-ben és

2018-ban is nehézségek jelentkeztek, melyek megoldása, a raktári kapacitások bővítése a 2019 . év
egyik alapfeladata lesz.
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A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017 . december 31-vel

történő megszűnésével

a szociális és

gyermekvédelmi, valamint ezen intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó
intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.
Ezek az intézmények az alábbiak:
•

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,

•

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,

•

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,

•

a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ.

A GAZDASÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONT a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi gazdálkodási feladatait látta el 2015 .04 .01-től, az intézmény alapítására az államháztartásról szóló
2011 . évi CXCV. törvény rendelkezései alapján került sor. A feladatok csökkenése miatt azonban
öná lló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket Működtető Központba integráltuk.
Az intézmény 2018. évben
a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és
a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat
látta el az Alapító Okiratában és a Munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján.
Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi
költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti
főösszege

28.884.410 Ft, mely évközben 30.319 .134 Ft-ra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 87,6 %.

Az intézmény költségvetésében nem tervezett, de a munkavégzéshez szükséges üzemeltetési
anyagokat, technikai eszközöket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ biztosította. Az intézmény
engedélyezett létszáma 7 fő, ebből az év során 2 fő CSED-en volt, így 5 fővel oldotta meg a 2018. évi
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
A 2018. évi jóváhagyott elemi költségvetésben meghatározott keretösszegek, a 7 fő dolgozó személyi
juttatásának és járulékának, valamint a dologi kiadások közül az informatikai szolgáltatások
igénybevételének, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások - továbbképzések -, az ezzel
felmerült felszámított áfa és a bank költségek fedezetét biztosították. Az év folyamán az intézmény
feladatai elvégzéséhez többlet előirányzatot nem kért. A 2017. évi szabadon felhasználható
pénzmaradványát helyettesítési díj és járulékának kifizetésére használta fel 1.417.657 Ft összegben.
A megszűnés miatt az intézménynek sem év végi maradványa, sem pénzeszköze nem volt 2018.
december 31-én .
A NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási
területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátás nélkül, segítse a jogosultak
szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját
szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Arra
törekszenek, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősek, fogyatékosok és
pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.
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Az intézmény feladatai a szociális alapszolgáltatás keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek

részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappa li ellátása (idősek
klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása

(fejlesztő

foglalkoztatás).

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó

szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43
férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/ a szám alatti telephelyen 20 fé rőhellyel, melynek

elnevezése Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona .
Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetők térítésmentesen azon nyíregyházi

lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal
segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén
meghosszabbítható.
Az intézmény feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén és ellátási szerződés
keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területén belül a szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogat ó szolgálat,
nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása,

idősek

idősek

bentlakásos ellátása, demens betegek

bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének főösszege
940.838.725 Ft, mely évközben 960.319.919 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul
működött.

Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám : 196,5 fő . Az intézmény

részt vett a nyári diákmunkaprogramban is, két hónap alatt 14
ellátásánál, az

idős

otthoni ellátásnál, valamint a karbantartó

fő

diák segített az

műhelyben .

idősek

nappali

Közfoglalkoztatottak

létszáma átlagosan 8 fő, akik a konyhai, mosodai, takarítá si, karbantartási területen voltak
alkalmazva .
Az intézmény 2018 . évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alap ító
okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította . A kiadások teljesített összege 881.013 .036 Ft,
melynek 98,4 %-a működési kiadás, 1,6 %-a felhalmozási kiadás. A m ű ködési kiadások 83,4 %-át a
személyi juttatások és járulékai teszik ki.
A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok injekciós

tű,

gyógyszerek, kötszerek -, a

működtetéshez

pedig az üzemeltetési anyagok - élelmezési

nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartá si anyagok beszerzése jelenik meg.
Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az
intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások
között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartáskisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások - orvos, gyógytornász,

masszőr,

szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.
A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök
beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény
eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását
biztosította, nagyértékű tárgyieszköz, 1 db Opel Vivaro ki sbusz vásárlására is sor került.
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A kisértékű tárgyi eszközök az alábbiak szerint kerültek beszerzésre az év folyamán:
a Városmajor úti telephely kialakításához irodai berendezések - íróasztal, irodabútor, irodai
székek, iratmegsemmisítő, tárgyaló székek stb.-,
a konyhára 2 db fagyasztó szekrény, konyhai mérleg, 3 db főzőzsámoly, mixer,
a nappali ellátást biztosító telephelyekre kávéfőző,
mosodára automata mosógép, és szárítógép pótlása történt,
a karbantartó műhelybe kézi szerszámok, és fűnyíró,
a házi segítségnyújtás feladatellátásához 15 db
az

idősek

női

kerékpár,

otthonába szekrények, légkondicionáló beszerzése,

informatikai eszközök: 2 db TP-link 150 Mbyte, 160 Mbyte adatátviteli eszköz.
Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron a nyári diák munkaprogramban résztvevő 14
diák bérének és járulékának támogatása, a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség
részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának
bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő
távhő

szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.

Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán keletkezett ellátási díjak
összegét.
Az intézmény záró pénzkészlete 2.196.427 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.623.272 Ft, a házi
pénztárban 573.155 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 2.304.762 Ft, amely teljes
összegben feladattal terhelt szállítói tartozás.
Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és
javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.
A NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január l-jével. A Központ

elsődleges

feladatait a

gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat.
Esetmenedzsereik a

családsegítőkkel

és tanácsadókkal közösen menedzselik a

jelzőrendszerből

érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Családés Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén

családsegítők

nyújtanak

szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére .
Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében
Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza
legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében t öbbek között jogi-,
pszichológiai-,

fejlesztőpedagógiai-,

életviteli-,

adósságkezelési-,

munkaerő- piaci

tanácsadást

végeznek.
A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város,
Nyírpazony, Nyírtura és

Sényő

Községek közigazgatási területére. A család - és gyermekjóléti központ

a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj,
Nagycserkesz,

Napkor,

Nyírpazony,

Nyírtelek,

Nyírtura,

Rakamaz,

Sényő,

Szabolcs,

Tímár,

Tiszanagyfalu és Újfehértó.
Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi
költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti
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főösszege

329.638.588

Ft,

mely évközben

a pályázatok

előirányzatainak

896.799.096 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma: 68

főről

beemelése

98

főre

miatt

emelkedett.

Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő . Az
intézményi

engedélyezett

önkormányzatok 2018.

létszám

szeptemberétől

növekedését

indokolja,

hogy

a

járásszékhely

kötelesek óvodai és iskolai szociális

segítő

megyei

tevékenységet

ellátni az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központok útján. Magyarország adott évi
központi költségvetésében a fedezetet az állam támogatásként biztosítja . A feladat ellátásához 1.000
fő

gyermekenként 1 fő szociális segítőt szükséges alkalmazni, ezért ennek alapján 30 álláshely többlet

jelentkezett a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál, melynek betöltése fokozatosan
történt.
Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolták az intézmény
által elnyert pályázatok:
EFOP-3.2.9-16-2016-00042 - Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi
járásban. Az elnyert támogatási összeg: 39 .995 .077 Ft, mely teljes összegben

előlegként

kiutalásra került. Az előlegből 2018. évben 27 .735 .246 Ft került felhasználásra .
A program megvalósítása alatt 2017 .10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai
és iskola i szociális munka eszköztárának, fe ltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi
járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai
iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az
információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte
meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a
Gyermekek Háza Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Által ános Iskolában, a
Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai
Móra Ferenc ÁMK óvodájában. 2018. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre
10.831.010 Ft összegben,

fejlesztő

játékok és hangtechnikai eszközök 883.060 Ft értékben

kerültek beszerzésre. Szakmai nap 30.000 Ft, team coaching 800.000 Ft, szupervízió 220.000
Ft, rendezvényszervezés 5.400.000 Ft, kirándulás 1.920.000 Ft, csoportfoglalkozások
5.320 .000 Ft, irodaszer 726.543 Ft értékben kerültek kifizetésre.
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 - Közösen Polyákbokorért: A társadalmi
erősítését

együttműködés

szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában. Az előleg

terhére 2018-ban 8.453 .120 Ft került elszámolásra .
A Nyíregyhá zi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált
helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos
helyzetű

lakosok tartós felzárkózásáva l. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus

cél segíti, melyek a

következők :

1. A helyi közösség hatékonyabb

együttműködése

2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak

köszönhetően

3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
4. Az egészségi állapot javulása
5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége
A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor

tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése,
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nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletfo rmálása . A célok teljesülése érdekében
a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program
ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:
Szomszédsági megbeszélések
Közösségi akciók
Ifjúsági csoport
Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
Meséd program
2018. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 6.977 .170 Ft összegben, valamint
a Meséd program 877.780 Ft, csoportfoglalkozások 598 .170 Ft összegben.
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 - Közösen a kiútért. Elnyert támogatás összege 476.499.576

Ft,

ebből előlegként

476.499.576 Ft lett kiutalva. Az

előlegből

2018. évben 47.115.493 Ft

került felhasználásra .
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiútért" elnevezésű pályázati programban. A
projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein
élők

közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos

helyzetű
elő,

emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti

melyek a
Erős

következők:

közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten

Fenntartható szociális integráció és felzárkózás
Javuló foglalkoztathatóság
A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése
Jobb egészségi állapot
Egyenlő esélyű

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz

Javuló közbiztonság
A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg,
melynek érdekében 2018-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 42.688 .063
Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb
eszközök) 4.427 .430 Ft összegben kerültek felhasználásra .
Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító
okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította . A kiadások teljesített összege 415 .291.383 Ft,
melynek 92,5 %-a működési kiadás, 7,5 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 88,0 %-át a
személyi juttatások és járulékai teszik ki.
A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakirodalom, CD jogtár,
irodaszer-nyomtatvány, külső településeken tartott szolgáltatásokhoz az intézmény gépjármű
parkjának üzemanyag költsége, a nyári táboroztatáshoz élelmiszerek, játékok kiadásai jelennek meg.
A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a dolgozók mobiltelefon használata, internet szolgáltatás és
az informatikai eszközök karbantartása kapcsán felmerült költségeket tartalmazza . Szolgáltatások
között a közüzemi díjak - távhő, víz- és csatornadíj, áram -, terembérleti díj, karbantartás-kisjavítás
kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételen a pályázati programok megvalósításához alka lmazott
pszichológus, szupervízor, esetmenedzserek díjazása került elszámolásra .
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A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök
beszerzése

időszakban

mutatkozik. A beszámolási

beszerzésre

került

fejlesztő

játékok

és

hangtechnika, asztali számítógépek, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök, 31
db laptop, a Tűzoltó utca berendezése és bútorai (asztalok, beépített szekrények, polcok,
konyhaszekrény,
hűtőszekrény,

székek,

információs

pult,

tárolók)

telefonkészülékek,

fej lesztő

játékok,

mikró, kávéfőző, asztali gépek, fényképezőgép, projektor, továbbá egy Suzuki SX4 S-

Cross gépjármű .
Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron az elnyert pályázatok kiutalásának összegét
tartalmazza, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettúllépés miatt leszámlázott
telefonköltség bevétele jelenik meg.
Az intézmény záró pénzkészlete 474.984.091 Ft,

ebből

a házipénztár egyen lege 11.625 Ft, a

bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:
533.246 Ft

költségvetési számla

14.952.565 Ft

EFOP pályázat
TOP-6.9.1.-15-NYl-2016.

9.542 .441 Ft

TOP-6.9.1.-16-NYl-2017 .

449.944.214 Ft,

melyből

feladattal terhelt az EFOP és a két

TOP pályázat záró bankszámla egyenlege .
Az intézmény gazdálkodását a takarékosság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt
pá lyázatokat, me lyekből Nyíregyházán és vonzáskörzetében va lósítottak meg olyan fejlesztéseket,
költségvetésükből

programokat, amelyeket az eredeti

nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát

végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos
helyzetűekkel,

megjelenhettek

közreműködhettek

az

iskolákban

és

óvodákban

tevékenységükkel,

segíthettek,

a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén

kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzáskörzetében

élő

lakosokra, hozzájárulva szociális

jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették a közalkalmazotta k szakmai tudását,
bővíthették

a szervezeti szinten

jelenlevő

kompetenciákat, a szociális segítés terén érhettek el

kézzelfogható eredményeket. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati
programok megvalósítása mellett a mindennapi

működésben

indokolt, szükséges beszerzések is csak a pályázatoknak

is hatékonyan használhatnak. Ezen

köszönhetően

valósulhattak meg.

A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2016 . január 01-től a korábbi
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán.
Az intézmény fe ladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti
gondozás formájában látja el a város 9

bölcsődéjében,

illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti

otthonában . Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a
gyermekek, családok ellátása,

szakszerű

innovatív módszerek összhangjában
Működési

területe kiterjed a

gondozása magas színvonalon a hagyományok és az

működjön .

bölcsődei

ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, Kálmánháza,

Nagycserkesz Község, Nyírpazony és Napkor Nagyközség közigazgatási területére, a Gyermekek
Átmeneti

Otthona

tekintetében

Nyíregyháza,

Nyírtelek

Város,

Ibrány,

Kálmánháza,

Kótaj,

Nagycserkesz, Nyírtura, Tiszatelek, Paszab és Sényő Község, valamint Napkor, Nyírpazony Nagyközség
közigazgatási területére, továbbá feladata a Családok Átmeneti Otthona működtetése . Az alapfeladat

végzéséhez biztosítva volt agyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.
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Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város
1.020.074.981 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat
engedélyezett

létszám

244

fő .

Az év

folyamán

követően

átlagosan

Közgyű lése

hagyta jóvá

1.023.193.28 1 Ft-ra változott. Az
27

fő

volt

az

intézménynél

közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves
költségvetési keretösszeg

zökkenőmentes

gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege

943 .857.952 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési
kiadások 82,2 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.
A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok
beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer- beszerzését tartalmazza . Kommunikációs
szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja,
valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak távhő,

gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek - kerültek elszámolásra .

Vásárolt élelmezés sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását
tartalmazza.
csőtörések,

Karbantartás-kisjavítás kiadásain a

külső

vállalkozókkal

elvégeztetett munka -

lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanyszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás

rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé
kiszámlázott távhődíj került elszámolásra . A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai
között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel,
pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek
Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi
szinten 461.250 Ft összegben .
A felhalmo zási kiadások során az intézmény 2018. évre kültéri játékok, számítógép+ program, egyéb
kisértékű

tárgyi eszközök beszerzését tervezte.

Ebből

a kültéri játékok beszerzése elmaradt, mivel az

intézmény egyéb tárgyi eszközeinek pótlását végezte el. A bölcsődékben a konyhákra konyhai
eszközök - edények, mixerek, turmixok,

hűtőszekrény,

fagyasztó láda, nagyüzemi húsdaráló -

beszerzése, a mosodákba automata mosógépek, szárítógépek, gőzállomá s és vasaló beszerzésére
került sor. A gyermekneveléshez a csoport szobákba járókavásárlás, a takarítá shoz szőnyeg és
kárpittisztító, valamint porszívók beszerzése történt. Az udvarok rendbe tartásához fűnyírók,
lombtakarító gépek, kisebb házilagosan elvégezhető karbantartási munkákhoz sarokcsiszolót,
csavarozó gépet szereztek be.
Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség reszere a szociális
étkezés kifőzésének bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus
Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ
részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme
tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermekek
Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.
Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 671.833 Ft, a házi pénztárban 807.245 Ft került
leltározásra, mely telje s mértékben feladattal terhelt, 1.479.078 Ft összegben szállítói számlák 2018.
évi fizetési

határidővel.
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Az intézmény gazdálkodására a takarékosság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott,
selejtté vált eszközök pótlását végezte.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. január l-től 6 fővel, a beszámolási időszak alatt évközben
további 2 fővel, összesen 273 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a
foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása
Nyíregyházán"

című

projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal
épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében . 2018. évben a Polgármesteri Hivatal „B"
épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épület külső hőszigetelést
kapott, megtörtént az ablakok cseréje, a

lapostető

szigetelése, valamint a radiátorok cseréje. A

zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A
beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek

tapasztalata alapján valósultak meg. Az „A" épület alatt lévő pincehelyiségben kialakított irattár
felújítása

befejeződött.

Az iratok tárolása új polcrendszer beépítésével kerültek megoldásra, így az

ott dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.
A Hivatal épületeinek,

belső

bejárások, hibafeltárás,

helyiségeinek állagmegóvása,

szakértői

állapotmegőrzése

egyeztetések alapján -

érdekében - a szükséges

kerültek elvégzésre a karbantartási

feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal
azok hasznos élettartamának növekedése várható. A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket
értékesítésre, illetve a selejtes eszközök megsemmisítésre kerültek.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás
során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem

előtt

tartása, mely érvényesült a

Polgármesteri Hivata l működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseknél.
AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi

Városüzemeltető

és

Vagyonkezelő

Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,4 %-os

pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 99,l %-ra, a felhalmozási kiadások
96,0 %-ra teljesültek.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában
álló gazdasági társaság, 2018. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének
2/2018.(V.08 .) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az
Önkormányzat a társaságon keresztül - Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási
feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és
belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.
A beszámolás időszakában a játszóterek fejlesztése kapcsán S helyszínen kerültek új játszóeszközök
kihelyezésre, út- és járdaépítések, felújítások területén 10 helyszínen 4.879 m hosszban történt új út
építése, járdaépítések, felújítások 6 helyszínen 3.962 m hosszban valósultak meg.
A közfoglalkoztatás 2018. évre 1.000 fős átlaglétszámmal került terve zésre, mely az év végére 879 fő
re csökkent. Ez abból adódott, hogy az év

első

felében indított 1.169

fős

program befejezését
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követően,

július l-től az új programot már csak 900 fős létszám kerettel indították, valamint
az

folyamatosak voltak
megszűnések.

közbeni

A létszámcsökkenés

munkaerőhiány,
résztvevők

év

mely az adott

részben

legfőbb

időszakban

más

oka

az

munkalehetőségek
elsődleges

miatti munkaviszony

munkaerő

piacon

kialakult

befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban

számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.

Közvilágítás fejlesztés a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények alapján 18
helyszínen történt.
2018. évben tovább folytatódott a Gyepmesteri telep fejlesztése, 6 db új építésű 9 férőhelyes
kutyakennel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való
megközelíthetőség

miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108

férőhellyel

rendelkezik a telep.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat
lévő

bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési

szerződés alapján

az önkormányzati vagyonelemeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti,

tulajdonában

karbantartását, illetve felújítását végzi (pi : Szigligeti

Gyermeküdülő, Hősök

tere 9. sz. alatti irodaház,

Benes Villa, tanműhelyek, sportlétesítmények, lakóingatlanok).
A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 80,0 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 84, 7
%, a felhalmozási kiadások teljesítése 64,8 %-os.
Területelőkészítéssel

összefüggésben a város több területén (Pihenő utca-Tenisz utca u., Fonó utca

u., Muskotály u., Thököly u., Füzes u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz
szükséges területekre

kötöttünk adásvételi

szerződéseket.

A Rókabokori út

előkészítésénél

földterület más célú végleges hasznosítása miatt fizetendő földvédelmi járulék összege 3.670.290 Ft.
Az útépítések

előkészítésére

fordított költségvetési forrás összesen : 23.949.704 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, a Debreceni-Tünde-Kállói úti, valamint a Pazonyi úti kerékpárutak
beruházásaihoz szükséges területek

előkészítése

során összesen 22.415 .680 Ft került kifizetésre .

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra (Szántó
Kovács János u., Ibolya u.,

Gyűrű

u., Butyka, Virágfürt u.), valamint a Szabályozási Terv szerinti

területkialakítások miatti cserék során került kifizeté sre mindösszesen 45.009 .969 Ft.
Közgyűlési

felhatalmazás alapján a LEGO területének bővítésé hez kapcsolódóan 65.565.950 Ft került

kifizetésre, a megszerzett ingatlanok átadására cseremegállapodás megkötése utá n kerül sor.
Tárgyidőszakban

egy Tüzér utcai ingatlan került megvásárlásra hulladékudvar kialakítása céljából

9.000.000 Ft értékben .
ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK
Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számait mutatjuk be, melyek önkormányzati
költségvetési kapcsolattal rendelkeznek:
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok szándékának megfelelően
2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi
jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját . 2018. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a
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hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények
fenntartását üzemeltetését.
A

közszolgáltatás

finanszírozása

továbbra

is

az

állami

közfeladatot

ellátó

Nemzeti

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által szám ított szolgáltatási díjon
alapult, a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének ütemezése 2018 . évben is
rendkívül bizonytalan volt. A 2018 . évi beszámolóban az NHKV által teljes egészében megfizetett
2018. évi szolgáltatási díj szerepel, ugyanakkor nem tartalmazza azokat a tételeket, melyekre a
Társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2017 . és 2018 . évekre
összesen 1.225.000 eFt összegben .
Az ÉAK 2018. évi értékesítési nettó árbevétele 103,5 %-os teljesítést mutatva, meghaladta az 5
milliárd Ft-ot. Egyéb bevételei között jelentős tétel volt a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által
elengedett 295 .323 eFt összegű tartozás, az ezzel megegyező összegű pénzintézeti kötelezettég
előző

elengedés, az

évben elszámolt értékvesztés 160.496 eFt

összegű

visszaírása, va lamint a fúzió

várható költségeire korábbi években képzett 50.000 eFt összegű céltartalék feloldása .
Az

anyagjellegű

ráfordítások az árbevétel növekedésével közel azonos

szintű,

3,4 %-os növekedést

mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képest 98,2 %-on real izálódott,
melynek oka, hogy az átalakulást

követően

racionális gazdálkodássa l csak a minimálisan szükséges

létszámnövekedéssel végezték el a megnövekedett feladatokat. Az értékcsökkenés tervet jelentősen
meghaladó növekedésének oka, hogy az év során

jelentős

RFID és GPS beszerzést hajtottak végre,

melyek összértéke magas volt ugyan, de 100 eFt egyedi értékük miatt egyösszegű, azonnali
értékcsökkenést számoltak el ezen eszközök után. Az egyéb ráford ítások között legjelentősebb tétel a
Társulás felé fennálló követelés elengedéséhez kapcsolódik. A pénzügyi műveletek ráfordításai 3.101
eFt-tal haladták meg a pénzügyi műveletek bevételeit.
Az NHKV a kiszámlázott szolgáltatási díjakat csak több hónapos késéssel fizeti meg a társaságnak, így
azt hosszabb

időre

kell

előfinanszírozni.

Ezen

előfinanszírozás

egyetlen forrása 2018 . évben az OTP

Bankkal kötött faktorálási megállapodás volt, mely negyedéves szinten 800 mill iós „ hitelkeretet"
biztosított a társaságnak.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2018. évi módosított üzleti tervben sze replő eredménynél
kedvezőbb

eredmény

döntően

a tervkészítéskor még nem

teljeskörűen

ismert értékvesztésnek,

valamint a tulajdonos Társulás által elengedett tartozásnak köszönhető .
Az ÉAK 2018. évben 136.100 eFt értékben végzett beruházásokat, melyek között jelentősebb a TOP6.5.1 projekt keretében megvalósított iroda és műhely épület felújítása, és napelem rendszer
telepítése, tehergépjárművek, konténerek beszerzése, valamint a már említett RFID és GPS
rendszerek további

bővítése

volt.

NYÍRW Nonprofit Kft.
A Társaság 2018. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a
rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit te ljeskörűen el lássa,
képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.
A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák,
közvilágítás, gyepmesteri telep került fejlesztésre, játszóterek újultak meg összesen 831.065 eFt

értékben.
34
www.„'rUtlC.YHAlA.":,_,
~~~~~~~~~~-

e~)
\/../

Ny

REGYHÁZA

458
Ezen felül saját forrásból összesen 51.722 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra . Nagy értékű
tárgyi eszköz beruházás értéke 40.779 eFt, a kisértékűé pedig 10.943 eFt volt. Beszerzésre került
többek között Nyíregyháza külterületén a 0497/8 hrsz-ú ingatlan, tartályos permetező berendezés,
4,5 t csápos emelő, fűnyírók, lombfúvók, sarokcsiszolók, permetezőgépek, sövényvágók, kialakításra
került a piaccsarnok belső kamerarendszere, a csarnokhoz tartozó WC csoport beléptető rendszere,
illetve felújítottak 9 db parkolójegy kiadó automatát is. Saját beruházásban

előállításra

került 10 db

faház 9.871 eFt értékben.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi nettó árbevétele 4.114.696 eFt, melyből a vállalkozási
tevékenységből

származó árbevétele - a tervet 4,3 %- kal meghaladva - 1.141.633 eFt összegben

teljesült. A magasabb árbevételt többek között a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódó többlet feladatok, a nem

közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz

gyűjtésének

és

szállításának társasághoz kerülése, a Vásártéren a behajtási díjak emelése, valamint a helypénzdíj
fizetés helyett a havi számlázás bevezetése okozta.
A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 2.973.063 eFt volt
2018. évben, ami a tervet 1,7 %-kal haladta meg. A Vénusz szobor felújítására 7.656 eFt, egyéb,
üzemelést gátló városüzemeltetési feladatokra 15.748 eFt, a Juhar utca útépítésére 29.527 eFt, a
város közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira pedig 1.393 eFt többlet forrást
biztosított az Önkormányzat 2018. évben.
Egyéb bevételei 11,3 %-kal a terv alatt teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban
részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A Kormányhivatal által folyósított
támogatás 2018. évben 1.056.436 eFt volt, 148.253 eFt-tal elmaradva a tervezettől. Az
önkormányzati saját erő mértéke pedig 125.493 eFt-ban realizálódott.
Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 102,5 %-os teljesítést mutat. A kis mértékű
növekedést az anyagköltségek, a javítási, karbantartási költségek, illetve a köztisztasági díjak
növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre kifizetett
összegek

csökkenése

együttesen

eredményezte.

megtakarítás keletkezett, melynek oka,

Személyi

jellegű

ráfordításaiban

jelentős

hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett

álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám,
ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2018. évre tervezettől. Az
értékcsökkenési leírás összege 12,5 %-kal marad el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű
gépjármű

és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

A társaság bevételei összességében 63.402 eFt-tal, költségei pedig 183.108 eFt-tal maradtak el a
tervtől,

így 2018. évi adózás előtti eredménye 146.005 eFt-ban realizálódott, mellyel a 26.299 eFt

összegű

tervet jelentősen túlteljesítette.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Nyírtávh ő Kft. 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt
h őenergia

szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88

fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is
a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók
elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.
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távhőszolgáltatás

el a tervezett

2018. évi árbevétele a tervnek

értéktől.

megfelelően

alakult, mindössze 0,4 %-kal maradt

A gázüzletág árbevétele 2,6 %-kal csökkent a tervhez képest, mely leginkább

az ellátott intézmények többségén végrehajtott felújításoknak, szigeteléseknek és energetika i
korszerűsítéseknek,

valamint a gázos intézmények távhőre kapcsolásának köszönhető.

A 2018. október 1-i ármegállapítás következtében

emelkedő

támogatás mérté k miatt az egyéb

bevételek 28,6 %-kal haladták meg az év végére várt értéket. Ebből adódóan az adózás előtt i
eredmény is jelentősen magasabb a tervezett összegnél.
Az

anyagjellegű

ráfordítások a tervhez képest 4,9 %-kal magasabb összegben rea lizálódtak, amit az

energia költségek, valamint a javítási, karbantartási költségek terven felüli növekedése okozott. A
személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérgazdálkodásnak köszönhetően csökkentek a
tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás a nagy volumenű beruházásokhoz kapcsolódó bontások és
selejtezések következtében elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt haladta meg a tervezett
értéket. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 19.449 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása,
va lamint a 24.076 eFt

összegű

értékvesztés és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése miatt - a

tervezett összeget 64,3 %-kal haladták meg.
Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 68.559 eFt összegű 2018. évi adózás e lőtti eredménye 46.301 eFttal magasabb a tervezett értékhez képest. A társaság likviditása jó, folyószám lahitele nincs, szállítói
tartozásait

határidőben

évek óta folyamatosan

fizeti,

kintlévőség

csökkenő

állománya 2018. december 31. napján 345 .303 eFt, mely

tendenciát mutat.

A társaság 2018. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint - a KEHOP-5.3 .1-17 A távhő
szektor energetikai korszerűsítése projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között
távfűtési

vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg, Call Center került kialakításra .

TOP pályázat keretében épületenergetikai korszerűsítést hajtottak végre a Nyírtávhő 3 telephelyén,
melynek keretében napelemek telepítésére került sor, a homlokzatot és tetőket szigetelték, valamint
- ahol még nem történt meg - a nyílászárókat is lecserélték.

A

Nyírtávhő

Kft. 2018. évi

beruházásainak értéke 583.125 eFt volt.
Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

A társaság bár veszteséggel, de a tervezetthez képest mégis 80.809 eFt-tal jobb eredménnyel zárta az
üzleti évet. A 2018. évi üzleti terv túlteljesítésében a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás
megvalósulásának 2019 . évre tolódása, így aktiválásának elmaradása, és az ezzel kapcsolatos jelentős
egyszeri veszteség kiesése okozta . A Júlia

Fürdő

energetikai projektjének elhúzódása viszont komoly

veszteséget generált 2018. évben.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon elfogadható
időjárást

hozott. A látogatószám 2017. évhez képest stagnált úgy, hogy a Júlia Fürdő szinte egész

szezonban zárva volt, viszont az Aquarius vendégszám növekedése szinte teljes egészében pótolni
tudta a kiesést. 2018 . évben a

fürdőlátogatók

száma 524.000

fő

volt, így a tervezett vendégszámot

28.000 fővel, 5,6%-kal túlteljesítették. Ezzel rekord értékesítési nettó árbevételt értek el, 1.403.206
eFt-ra nőtt nettó árbevételük, így 72.992 eFt-tal túlteljesítették a tervet.
A költségek közül a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott
ki a társaság. Ugyanakkor a Júlia Fürd ő energetikai felújításának többlet ráfordítása miatt jelentősen
túllépték az anyagjellegű ráfordításokat a tervhez képest, és ezt nem kompenzálta teljesen az
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értékcsökkenésnél, a személyi jellegű ráfordításoknál és az egyéb ráford ításoknál elért megtakarítás.
A tá rsaság a pénzügyi műveletek terü letén 684 eFt veszteséget realizált a tervezett -5.111 eFt-tal
szemben a Sóstó Hotel beruházási hitelfelvételének csúszása miatt.
Mindezek alapján a társaság -14.777 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2018. év et.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. összességében a tervezett 1.210.000 e Ft-tal szemben 360. 770 e Ft-ot
fo rdított saját hatáskörben eszközparkjának felújítására, pótlására, melyből 261 .000 eFt volt a Júlia
Fü rd ő energetikai projektjére fordított érték. Ehhez a projekthez 189.000 eFt támogatás került

megítélésre, illet ve a pót munkák miatt 72.000 eFt saját forrást kellett felhasználnia, amelyből 45.600
eFt-ot az Önkormányzat biztosított a társaság részére. 2018. évben megindult a Tófürdő felújítási
projekt is, de itt az aktiválás nem történt meg.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2018. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb

vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta az 550.000 főt, jelentősen hozzájárulva a
térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint S.OOO állatot bemutató állatpark
2018. évben kategóriájában újra elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. Komoly nemzetközi
szakmai sikereinek bizonyítéka, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok
Szövet ségének vezető testületei

mellett már az

Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó

bizot tságába is delegál szakmai képviselőt. Az állatpark részt vesz 76 fajmegmentési és tenyésztési
programban

is,

emellett pedig szé leskörű szemléletformá ló, oktató tevékenységével, erdei

isko lájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.
2018. évben több jelentős projekt is lezárult a Nyíregyházi Állatparkban . Tavassza l átadásra került az
új Látogatóközpont és a Hópárduc kifutó, az Erdei sétány és ökológiai sétaút kiala kítása Sóstófürdőn
projekt keretében pedig megújult az Állatpark úthálózata és az Ózoon Hotel udvara. 2018.
augusztusában elkészült és megnyitott Magyarország egyedülálló állatkerti szállodája a Hotel Pangea .
A komoly szakmai sikerek és nagy volumenű beruházások mellett a gazdálkodás szempontjából is
rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a kiemelkedően magas látogatószámnak
köszönhetően árbevételi tervét 14,8 %-kal, 165.939 eFt-tal teljesítette túl. Egyéb bevételei között

40 .443 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatá sok értékcsökkenés
ará nyos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1 %-ából a társaság
részére felaján lott összegek szerepelnek összesen 77.179 eFt értékben .
Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 9,9 %-kal haladták meg. A terv túllépését
elsősorban

a magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek, illetve a Pangea Hotel

indulásával és működésével kapcsolatosan felmerült, nem tervezett költségek okozták. Személyi
jellegű

ráfordításai a tervet kissé meghaladva teljesültek. A Látogat ócentrumhoz és a Pangea

Hotelhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések pedig növelték az elszámolt értékcsökkenés összegét.
Az egyéb ráfordítások - tárgyi eszköz értékesítések, selejtezések, helyi adók, rehabilitációs
hozzájárulás - soron a tervezetthez képest megtakarítás tapasztalható csakúgy, mint a pénzügyi
műveletek

eredményén.

Az üzleti tervben szerep l ő 13.982 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 101.183 eFt adózás előtti
eredményt értek el 2018. évben.
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Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018-as üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag
eredményesnek mondható.

A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban

sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és
nemzetközi versenyeken, tornákon. A rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket sikeresen
lebonyolították. A Continental Aréna és a 2018. őszén átvett Városi Jégpálya zavartalan működését
biztosították, a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordinálták.
A 2018-as üzleti évben a társaság összes bevétele 782.506 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele
jelentős,

55, 7 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel

növekedésnek, illetve a Városi Jégpálya

üzemeltetéséből

származó nem tervezett bevételnek

köszönhető .

Az egyéb bevételek közel 4 %-kal növekedtek a tervhez képest. A társaság látvány-csapatsport
támogatás címén 183.591 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 248 .988 eFt-ot,

szakszövetségektől

kapott támogatásként 29.704 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából
49.907 eFt-ot, szülői adományként 20.406 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő
sportfejlesztési támogatásként 10.427 eFt folyt be tárgyévben. Különféle egyéb bevétel címén 81.689
eFt-ot számoltak el 2018. évben, amelynek döntő hányada leányvállalatának, az Élsport Nonprofit
Kft.-nek átadott 75 .700 eFt összegű támogatás.
Anyagjellegű

ráfordításaik 18,9 %-kal haladták meg a tervet. A növekedést elsősorban a Jégpálya nem

tervezett üzemeltetési költsége, illetve a szállítási költségek emelkedése okozza.

Személyi jellegű

ráfordításai tervszinten, azt kissé meghaladva teljesültek. Az egyéb ráfordítások 2018. évre vonatkozó
összértéke 84.794 eFt, melyből a legjelentősebb tételek a 75.700 eFt összegű továbbadott
támogatás, a 3.287 eFt értékű vevőkövetelésekre képzett értékvesztés, illetve a korábbi években
bevételként elszámolt, azonban a 2018. évi határozatok alapján visszafizetendő működési célú
támogatások 3.142 eFt-os összege. Az egyéb ráfordítások 17,6 %-kal haladták meg a tervezett
értéket, melynek oka a megnövekedett árbevétel miatti magasabb iparűzési adó, a selejtezett tárgyi
eszközök terven felüli értékcsökkenése, illetve vevőkövetelésekre képzett értékvesztés.
A társaság 2018. évi adózás előtti eredménye 1.332 eFt, mely a 1.418 eFt összegű tervhez képest 93,9
%-os teljesítést mutat.
A Nyíregyházi Sportcentrum 2018. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: öt iskola tornatermének
felújítása, ledfalak, személyautó, kisbusz, taraflex borítás, informatikai és terápiás eszközök
beszerzése, futófolyosó kialakítása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Jégpálya parkosítására, élezőgép és az
üzemeltetéshez szükséges bútorzat beszerzésére 2.540 eFt, a Continental Aréna taraflex borítása
önerejéhez pedig 1.392 eFt fejlesztési célú támogatást biztosított 2018. évben a társaság számára .
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme,
hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház . 2018. évben 8 nagyszínpadi, 5 kamara és 3
Művész

Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító

Táncfarsang eseménysorozata . Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Színpad felújítását követő
2 előadást, a Benes Villa programjait, és a XVII. VIDOR Fesztivált is.
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A Szabadtéri Színpad előadása i nak bevétele 14,6 %-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt
házzal bonyolították le saját produkciójukat, a Meseautó 2 előadását.
A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényei, mindösszesen 27 előadás a Színházban és 5 a Váci Mihály
Kulturális Központban - melyekre 7.114 jegyet adtak el - nettó 18.273 eFt jegybevételt produkált,
1.606 eFt-tal többet, mint 2017 . évben.
műsorpolitikájuknak

Eredményes

és

a

magas

színvonalú

közönségszervező i

és

marketing

tevékenységüknek köszönhetően az eddigi legnagyobb éves bevételt érték el a jegy-, bérlet- és
tájelőadások értékesítéséből. Árbevételi tervüket 2018. évben 122,8 %-ra teljesítették, és az előző

évihez képest is sikerült 30.979 eFt-os emelkedést elérniük a számos bérletszünetes, sikeres vendégés saját előadásuknak, a Szabadtéri Nyár 2018. nagysikerű előadásainak, a Benes Villa, valamint a
VIDOR Fesztivál

nézőbarát,

sikeres programjainak

köszönhetően .

Az egyéb bevételek 101,6 %-os teljesítése abból adódott, hogy a Benes Villa üzemeltetésére az
Önkormányzat 26 .700 eFt többlet támogatást nyújtott.
Az anyagjellegű ráfordítások összességében 15,3 %-kal haladták meg a tervezettet, a személyi jellegű
ráfordítások teljesítése 93,9 %-os, ami 29.060 e Ft-tal alatta marad a tervezettnek.
A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete
egyrészt a VIDOR Fesztivállal és a Benes Villával kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett
szolgáltatások magasabb költsége, a számos bérletszünetes saját-és vendégelőadáshoz kapcsolód ik,
mely bevétel oldalon bőven megtérül.
A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a társaság 2018. évben 17.669 eFt adózott
eredményt realizált a tervben szereplő 5.387 eFt-tal szemben, azaz a ráfordítások tervezettet
meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott.
Likviditási problémák az

előző

évekhez hasonlóan a 2018-as üzleti évben se m jelentkeztek. Az

önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított
a Színház számára.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási sze rző dés keretében
rábízott

temetők szakszerű,

zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások

nyújtása . 2018. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy
a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság
vagyonának

megőrzése,

a cég hatékony

működésének

biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 6,2 %-kal, 33.536 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest . Ezen belül
a sírkő tevékenységen 10.748 eFt-os, míg a virág értékesítésen 20.913 eFt-os bevétel növekedést
értek el. Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott
69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 9.095 eFt összegű korábbi években kapott és
elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.
Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a sírkő üzem és a koszorú
üzem többlet teljesítményének kö szönhetően . Költségmegtakarítás mutatkozi k a szemé lyi j ellegű
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ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre,
valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a
megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 8.703 eFt-os
összege a tervhez képest csökkenést mutat, oka hogy a szigorított gazdálkodás és a kapcsolódó
logisztika i intézkedések bevezetésével a selejtezések értéke és az elszámolt értékvesztések összege is
jelentősen

csökkent 2018. évben .

A Temetkezési Kft. 2018. évi adózás

előtti

eredménye az 1.445 e Ft-os tervet jelentősen meghaladva

17.474 eFt-ban realizálódott.
A Társaságnál 32.800 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a Borbányai temető
ravatalozója, bővítették az Északi Temető bemosó parkját, a Főbejárati ravatalozóban megtörtént a
halottemelő

cseréje, illetve az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója. Ez

utóbbi beruházás 2019. évben került aktiválásra. A társaság 2018. évben 25.800 eFt saját forrásból
halottszállító gépjárművet, irodakonténert, targoncát vásárolt, lecserélte az ügyvezetői autót,
valamint egy kazánt, felújította az egyik vizesblokkját, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A 2018-as év a modernizáció éve volt a Város-Kép Nonprofit Kft. életében. A Nyíregyházi Televízióban
megvalósult a teljes HD átállás, megújult több

műsoruk

díszlete. A Nyíregyházi Naplóban a fotók

méretezése egységes lett, a városi események, történések mellett egyre több lett az olvasókat még
inkább kiszolgáló, színes, exkluzív anyag. A társaság által üzemeltetett weboldalak és azok közösségi
platformjai tovább erősödtek, a látogatószám növekedett. A városmarketing területén végzett
munkájukat egy országos szakmai szervezet gyémánt díjjal jutalmazta.
Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi
Televízió

működtetését,

a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu

weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok
működtetését,

valamint

a

városi

marketing-kommunikációs

tevékenységek

ellátását.

Ezen

feladatokért 2018. évre összesen nettó 220.845 eFt-ot számlázott le Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata felé. A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és
médiaszolgáltatásból származó

bevéte lekből

állnak,

melyekből

2018. évben összesen 151.778 eFt

árbevétele származott. Összes árbevétele 7,0 %-kal haladta meg a 2018. évi tervet. Egyéb bevételei
között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, munkaügyi perből származó
követelésükre elszámolt értékvesztés visszaírása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások
bevétele, összesen 11.696 eFt értékben .
Anyagjellegű

ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak

köszönhetően

tervszinten alakultak. A

bérköltség 2,9 %-kal alacsonyabb, míg az értékcsökkenési leírás 21,5 %-kal magasabb a tervnél. Az
egyéb ráfordítások 21,6 %-kal lépték túl a tervet, amelynek fő oka a helyi adók tervezettől magasabb
összege.
A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 30.123 eFt-ban teljesült, így egy
nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak. A vártnál nagyobb
nyereség az elért piaci bevételeknek, valamint a 3.034 eFt összegű értékvesztés visszaírásának
köszönhető. Ebből

a jelentős

összegű eredményből

a számviteli törvény adta

lehetőséggel

élve 2018.
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évben az eredménytartalék terhére jövőbeli beruházásokra, fejlesztésekre 15.000 eFt fejlesztési
tartalékot képeztek.
NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai
rendszereinek zavartalan működését. 2018. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV
Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási

szerződésből

származó 82.000 eFt,

valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza .nyiregyhaza .hu,
kozgyules.nyiregyhaza .hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából
befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.
Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok
részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2018. évben 12.655 eFt volt. A 16.608 eFt-os
tervtől

való elmaradás oka, hogy a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Polgármesteri Hivatallal a

számítógépes munkaállomások bérletére kötött

szerződés

szeptember hónapban került csak

aláírásra, így a bérleti díjakból csak az utolsó negyedévben képződött árbevétel. Egyéb bevételek
között 835 eFt került elszámolásra, ami értékesített gépek, szoftverek értékét, értékvesztés
visszaírását, valamint adófolyószámla

rendezésből

és

kerekítésből

származó bevételek összegét

foglalja magában.
A társaság 2018. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mut atkozik a tervhez
képest, ami

elsősorban

az egyéb anyagköltségek, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez

annak köszönhető, hogy 2018. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb
hibák. A személyi jellegű ráfordítások közel tervszinten alakultak. Az értékcsökkenési leírás a 2018.
évre tervezett érték 63,3 %-a, mely abból adódik, hogy a

nagyértékű

gép és szoftver beszerzések a Ill.

negyedévre tolódtak.
A társaság 2018. évi adózás

előtti

eredménye az 1.270 eFt

összegű

tervhez képest 11.105 eFt-ban

realizálódott. A társaság gazda sági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat
kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes
működés

minden feltételét a Kft. számára.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal megbízá sából közbeszerzési eljárás
keretében, eredménytartaléka terhére 270 db számítógépes munkaállomást és az azokat kiszolgáló
szoftvereket szerzett be. A beszerzett eszközök 5 éves bérleti konstrukcióban bérbeadásra kerültek a
Polgármesteri Hivatal részére. Valamennyi eszköz üzembe helyezését a Nyírinfo Nonprofit Kft.
munkatársai előre egyeztetett ütemterv szerint zökkenőmentesen elvégezték. A közbeszerzés nettó
értéke 66.295 eFt volt.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben jelentősen

leszűkült

feladatkör ellátásával folytatta tevékenységét. A ma már

klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, hiszen a Nemzeti Befektetési
Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) látja el a befektetési
feladatok nagy részét, együttműködve a helyi városfejlesztési társa ságokkal és önkormányzatokkal.
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A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő feladata 2018. évben NIPÜF nyugati ipari park
munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése, a HIPA munkatársaival való folyamatos
kapcsolattartás, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött
szerződések

alapján 18.500 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési

feladatainak ellátását.
A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évben az 537 eFt tervezett eredményt jelentősen
meghaladva 2.026 eFt adózás

előtti

eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
A társaság 2018. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként
Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2018. évben elsődleges feladat volt
számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való
részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált
programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása .
A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában,
Lengyelországban és Ukrajnában is. 2018. évben több forgatócsoport is járt náluk

belföldről,

Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről,
melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.
A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztika i Ügynökséggel. Újra
elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót.

Együttműködtek

Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív
Program

keretében

a

turisztikai

fejlesztésekre

irányuló

nagyprojektek

kidolgozásában

és

megvalósításában.
A folyamatos szakmai munka 2018. évben is meghozta a sikert. A KSH 2018. évi

előzetes

adatai

alapján 10,l %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek (104.334 fő), 7,5 %-kal pedig az általuk
eltöltött vendégéjszakák (195.245) száma . A növekedés több
köszönhető :

tényező

együttes hatásának

új szálláshelyek nyíltak a városban, folyamatos és intenzív kampányokat indítottak,

valamint a belföldiek utazókedve kimutathatóan emelkedett 2018. évben.
A társaság gazdálkodása 2018. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
összes bevétele 80.692 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 6.663 eFt, az egyéb
bevételeké pedig 74.014 eFt. Az egyéb bevételek között 60.000 eFt önkormányzati támogatás,
13.795 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra .
A költségeket, ráfordításokat tekintve az
jellegű

anyagjellegű

ráfordítások értéke 43.531 eFt, a személyi

ráfordításoké 33.385 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 2.761 eFt volt. Egyéb ráfordításként

350 eFt, pénzügyi

műveletek

ráfordításaként pedig 207 eFt került elszámolásra .

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervtől kis mértékben elmaradva 458 eFt-ban
realizálódott.
Térségi Hulladékkezelő Kft.
A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaságban Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata 95 %-os, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 5
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%-os részesedéssel rendelkezett 2017. december 31. napján. A THG az 5%-os tulajdoni hányadot
megtestesítő,

300 eFt névértékű üzletrészét 2018.01.01 napjával, névértéken átruházta a többségi

tulajdonos Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára, így 2018. január 1. napjától az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált. 2009 óta tevékenységet nem
végez,

2018 . évben

árbevétele

nem

keletkezett.

Anyagjellegű

ráfordításként

201

eFt-ot,

értékcsökkenési leírásként pedig 4 eFt-ot számolt el tárgyévben, így a társaság -205 eFt adózott
eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet.

Nyírvidék

Ké pző

Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működésében a 2018-as évben igen jelentős változás
történt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe adták a Képző Központ
épületének nagy részét, így a szakmai képzéseknek helyszínt biztosító

tanműhelyeket

is. Az átadásra

2018. szeptember l-jétől került sor. Augusztus 31-ig a Társaság változatlanul biztosította az NYSZChez tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát, továbbá
OKJ-s szakmai

felnőttképzéseket

valósítottak meg gépi forgácsoló és

villanyszerelő

szakmákban.

Emellett informatikai képzéseket, tréningeket, egyéb OKJ-s szakmai képzéseket is tartottak. Az
isko l arendszerű

képzésben résztvevő tanulói létszám 2018-ban 714 fő volt, felnőttképzéseikben

pedig összesen 411 fő vett részt. Az elért árbevétel ugyan 4 %-kal elmaradt a rekordot jelentő előző
évi árbevételhez képest, de az üzleti terv értékét több mint 60 %-kal meghaladta, így a vártnál
lényegesen jobban alakult az üzleti évük.
Az értékesítés árbevétele összességében 59 %-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek
összege közel négyszerese volt az előző évinek, mivel a vagyonkezelésbe adás miatt az épületre, és az
értékkel rendelkező eszközökre terven felüli értékcsökkenési leírást kellett elszámolni. A pályázati
bevételek között a kivezetések fedezete megvolt, így a halasztott bevételek elszámolásával a
vagyonkezelésbe adás hatása az eredményre nem volt jelentős.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2018. évben 29 .39 3 eFt működési támogatást nyújtott a társaság részére.
A költségek, ráfordítá sok kö zül az

anyagjellegű

ráfordítások az üzleti tervhez képest 162,5 %-on

alakultak, amelynek legfőbb oka a tervezettnél jóval erősebb felnőttképzés i tevékenységhez
igénybevett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódtak. Ennél jóval
kisebb mértékben, mindössze 8,5 %-kal nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a
megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek . Az alkalmazotti létszám év közben még
csökkent is, így a

működés he z

és 16 %-kal volt kevesebb az

kapcsolódó bérköltség 4,3 %-kal alacsonyabban alakult a tervezettnél,
előző

évi értékhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege 10 %-kal

magasabb, mint a terv, de az egyéb ráfordítások között a vagyonkezelésbe adás miatt elszámolt
terven felüli értékcsökkenési leírás kiugróan megnövelte az eredménykategória összegét. A sok
meghatározó válto zással együtt is a társaság gazdálkodása eredményes volt 2018-ban, az adózott
eredmény 379 eFt-on alakult.
Az

önkormányzat

többségi

tulajdonú

gazdasági

társaságainak

működésébő l

származó

kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 20-21-22-23-as mellékletek tart almazzák.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi főbb eredményadata it az alábbi
összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.
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Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás

ÉAK

Nyírtávhő

Nyírvv

Sóstó

Állatpark

Sport
centrum

Színház

Temetkezés

Városkép

Nyírinfo

Ipari
Park

Turisztika

Nyírvidék

Összesen

THK

s 084 111

4114 696

3 490 101

1 403 206

1286 525

157 791

220 599

573 917

372 623

97055

18500

6 663

65177

0

16 890 964

-1015

12 680

21004

267 532

0

0

0

1910

0

0

0

0

0

0

302 111

908 482

1363 433

1094 705

174 090

77179

624 712

769 835

81506

11 696

835

1229

74014

237 274

0

5 418 990

4 OOO 795

2 892132

3 564 522

983 193

548 695

340911

496 928

280 643

159 758

22 778

2 666

43 531

54 264

201

13 391017

1319196

2 199 757

572 256

685 271

623 379

287 640

444 953

328 211

172 884

44 201

8135

33 385

53 762

0

6 773030

Értékcsökkenési leíras

135 430

118017

334 592

104 705

59039

67 536

27 397

22 489

11213

17 681

4648

2 761

20713

4

926 225

VII.

Egyéb ráfordítások

449 876

134 726

65 890

85 752

29 387

84 794

3 316

8 703

9116

2126

2 254

350

172 648

0

1048938

A.

Üzemi eredmény

86281

146177

68550

-14 093

103 204

1622

17 840

17 287

31348

11104

2 026

650

1064

-205

472 855

VIII.

Pénzügyi műv. bevételei

32 980

1

12

219

528

3

0

190

9

1

0

15

0

0

33 958

i:-..

IX.

Pénzügyi mű v.ráfordításai

36081

173

3

903

2 549

293

126

3

11

0

0

207

0

0

40 349

°'
..........

B.

Pénzügyi műv eredm.

-3101

-172

9

-684

-2 021

-290

-126

187

-2

1

0

-192

0

0

-6 391

e.

Adózás előtti eredmény

83180

146 005

68559

-14 777

101183

1332

17714

17 474

31346

11105

2026

458

1064

-205

466464

x.

Adófizetési kötelezettség

28491

20111

0

0

1121

316

45

1 583

1223

1003

185

7

685

0

54 770

D.

Adózott eredmény

54689

125 894

68559

-14 777

100062

1016

17669

15 891

30123

10102

1841

451

379

-205

411694

1.

Értékesítés nettó árbev.

II.

Aktivált saját telj.ért

Il l.

Egyéb bevételek

IV.

An yagj ellegű

v.

Személyi jellegű ráford.

VI.

ráfordítások
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Szociális kiadások
A települési

önkormányzatok

költségvetésből

szociális

célú

feladatainak

ellátáshoz

az állam

támogatást bizt osít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó

a központi

adóerő-képességet

meg nem haladó települési önko rmányzatok egyes szociális jelleg ű feladataihoz járul hozzá .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban
jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény értelmében helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként je löli meg a szociális
szolgáltatá sokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg. A
függő

támogatási formákat a szociális rászorultságtól
szociális

ellátásokról

szóló

3/ 2015.

(II.

20.)

egyes pénzbeli és természetben nyújtott
önkormányzati

rendeletben

szabályozza

önkormányzatunk. (Ezen támogatások forrását az önkormányzat saját bevételei jelentik.)
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyúj tása szintén önkormányzati feladat, melyet a
gyermekek

védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvényből

adódó egyes

feladatok végrehajtásáról szóló 54/ 2011.(Xl l.16.) önkormányzati rendeletünk szabályoz. Az itt
szabályozott üdültetési és helyi autóbusz közlekedési támogatások szintén saját

bevételből

kerülnek

finanszírozá sra .
Települési támogatás
Rendszeres:

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirány zat

fő

Teljesítés

%

Gyógyszertámogat ás

28 205 OOO

28 205 OOO

17645099

448

62,6%

Helyi lakásfennt. támog. fűtésh e z

40 OOO OOO

34 602 090

27 667 200

643

80,0%

Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez

75 OOO OOO

42 OOO OOO

31617 501

797

75,3%

Helyi lakásfennt. támog. albérlethez

2 500 OOO

2 500 OOO

1611430

47

64,5%

150 795 OOO

150 795 OOO

95 978 455

350

63,6%

16157 OOO

16157 OOO

14 466 840

58

89,5%

134 638 OOO

134 638 OOO

81511615

292

60,5%

18 OOO OOO

18 OOO OOO

6 562 315

95

36,5%

314 500 OOO

276102 090

181 082 OOO

Ápolási díj
ebből: K iegészítő

ápolási díj

Méltányossági ápolási díj
Helyi adósságkezelés
Összesen:
Eseti:
Pénzellátás megsz ű n t

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

500 OOO

Szabadságveszt és

1 042 OOO

3

9,6%

1 042 OOO

438 520

16

42,1%

250 OOO

250 OOO

Sz ülő

táppénz

250 OOO

250 OOO

500 OOO

500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

500000

500 OOO

Gyógyszer
Ke lengye
Létfenntartás
ebbő l :

99 958 OOO

99 958 OOO

Ka rácsonyi t ámog. idősek rész.

-

-

0,0%

-

0,0%

197 OOO

26

39,4%

358 OOO

32

23,9%

225 OOO

17

45,0%

96 217 264

22 472

96,3%

70 999 264

21214
205

Temetési

14 OOO OOO

14 OOO OOO

9 940 OOO

Összesen:

118 500 OOO

118 500 OOO

107 423 664

Mindösszesen:

433 OOO OOO

%

47 880

elvesztése

nappali ta nulmányok

fő

Teljesítés

500 OOO

Sz ülő

Felsőfokú

65,6%

394 602 090

288 505 664

71,0%
90,7%
73, 1%
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Rendszeres települési támogatások kihasználtsági aránya (%)
90%
80%

90%

76%

800,(,

65%

63%

700,(,

61%

600,(,
500Ai
40%

37%

30%

20%
10%
0%

Eseti települési támogatások kihasználtsági aránya(%}
100%

90%
71%

8 0%

7Cfi6
60%
4 5%

43%

50%

40%

40%
24%

30%

20%

•
10%

10%
0%
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Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott települési támogatás jogcímenkénti megoszlása (%)

Rendszeres települési támogatások
Helyi adósságkezelés
4%
Kiegés21tő ápolási

Gyógyszertámogatás
10%

d1

8%

Helyi lakásfenntartási
támogatás
köz üzemhez

17%
Méltányossági ápolási
d11
45%

Helyi lakásfenntartási
támogatás albérlethez
1%

Eseti települési támogatások (Ft)
felsőfokú nappali ;

197000

Pénzellátás megszűnt;
47880

Kelengye támogatás;

225000
Szabadságvesztés,

Gyógyszertámogatás;

438520

358000

Temetési segély;

9 940000

Létfenntartási
támogatás; 96 217 264

A köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a
kihasználására : 90,1 % volt a teljesítés. 65 esetben került sor kifizetésre .
A gyermekek

védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvényből

adódó egyes

feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján a nyíregyházi
rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési
támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 28,3 % volt.
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Ötödik éve segítjük iskolakezdéskor az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdiákjait
tanszercsomag formájában - 2018. évben 4.575 fő, darabonként 1.905 Ft, összesen 8.715.375 Ft
összértékű

csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a munkanapokon valamennyi hátrányos és
halmozottan hátrányos

helyzetű

gyermek -

bölcsődés

meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése
igénybevételről.

kortól 18 éves korig - részesülhet egyszeri

előtt

nyilatkozniuk kell a jogosultaknak az

A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a

maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli
szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet. Az adagonkénti állami támogatást (285
Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra . Ettől az intézkedéstől sikerült
magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként
Erzsébet utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton
6.000 Ft és 6.500-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk önkormányzati saját
forrásból: 2.050.847 Ft. Az utalványok értéke összesen 25 .880.500 Ft, a jogosultak száma
augusztusban 2 087 fő, novemberben 1 942

fő

volt.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil és egyházi szervezetek,
alapítványok támogatása év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt.
Szigligeti táboroztatásra 1.760 ezer forintot használtunk fel, 176 fő rászoruló gyermek táboroztatása
valósulhatott meg az

összegből.

A Krízis alap soron tervezett 1.000.000 Ft nem került felhasználásra, mivel a téli hónapokban
jelentkező többletigényeket a NYÍRVV Kft. ki tudta elégíteni tűzifa tekintetében .

Kábítószer

Egyeztető

Fórum pályázaton 900.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez a pályázat

benyújtásakor 100.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az összeg felhasználásra került,
melyből

tanulmányút és szakmai programok valósultak meg.

Önkormányzatunk 2018. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre
5.599.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezá ltal támogatásban.
„ Értékünk a család" projekt 2018. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben
szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.
ldősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 68,0 %-ban

került sor. Az idősek a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit
finanszíroztuk az összegből.
2018. novemberében került megrendezésre az ENTER! ATWORK tréning. Az esemény célja, hogy
praktikus információkkal, jó gyakorlatokkal bővítse a résztvevők eszköztárát, a hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi részvételének elősegítése érdekében. Az Európa Tanáccsal kötött együttműködési
megállapodás értelmében a program megvalósításának forrását a Tanács utólag megtérítette.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítottunk a Nyíregyházi
Tankerülettel kötött megállapodás szerint, melynek alapján az Önkormányzat által fenntartott
óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ
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fenntartásában

működő

közreműködésével

Egységes

Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézmény szakembereinek

biztosítottuk, a ráfordítás összege 16.838.200 Ft volt. Az eredeti előirányzat

22.032.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban a keretet nem merítette ki a Tankerü let.
Köznevelési célú kiadások
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2018. évben
3.500.000 Ft támogatást nyújtott a Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézményének
eszközfejlesztésére.
Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint központi óvoda, a négy égtáj óvodái által megrendezésre került
" Nevelés Teszi az Embert, és az Ember a Hazát" című rendezvényre 450.000 Ft támogatást kapott.
A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 200.000 Ft támogatásban részesült a 11 Kárpát-medencei
című

Fiatalok Ill. Találkozója"

program megvalósítására .

Ifjúsági célfeladat
A Kulturális Életért Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági há z
(Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat
5.980.000 Ft erejéig fedezi önkormányzatunk.
Drogmegelőzés,

prevenció címen tervezett

előirányzatunkat

94, 7 %-ban merítettük ki,

melyből

drogprevenciós programokat, és a II. Nyíregyházai Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.
Kulturális célú kiadások
A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági
döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2018 . évben három fő
részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság
munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a
verspályázat két kategóriában az 1.- Ill. helyezett díjazása. A Szépkorúak Akadémiája programsorozat,
valamint a Zene Sóstón

elnevezésű

sóstói kulturáli s programsorozat sikeresen lezaj lott, az előirányzat

felhasználásra került. A Jósa András Múzeum a 150. éves jubileumi évfordulója alkalmából
megrendezett Mú ltunkról a
11

gyűjteményeiből" című

jövőnek.

Tárgyak, leletek, emlékek a 150. éves Jósa András Múzeum

kiállítás-sorozatot megvalósította, a támogatást cél szerint, a kamarakiállítás

installációinak elkészítésére fordította. A kiállítás havonta megújuló tartalommal jelentkezett 2018.
december végéig. Minden hónapban, minden gyűjteményből egy-egy újabb és reprezentatív tárgyat
mutattak be, amely ritkán, vagy talán még soha nem került a múzeum látogatói elé, továbbá
igyekeztek felvonultatni azon tárgyakat is, melyek a 150 év alatt egy-egy

gyűjtemény

szempontjából

igazán jelentősnek számítanak. A pályázati önerő soron szereplő előirányzat átcsoportosításra került
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00025 azonosítószámú
- a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturá lis fejlesztései -

11

Könyvtár egy életen

át" című projekt sikeres lebonyol ítása érdekében.
A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak
alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési
programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához
szükséges költségek kifizetése megtörtént. A Happy Art Alapítvány nívódíj átadásra került.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális
Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
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szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján
teljesítésre kerültek. A Kulturális Alapból nyújtott támogatás

keretéből

107.000 Ft 2019. február 07.

napján, 80.000 Ft 2019. február 01. napján visszautalásra került az önkormányzat részére .
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság részére a Nyírségi Civil Ház és a Nyíregyházi Civil Fórum
működtetésének

támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az

előirányzatból

megtörtént.

Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója kapcsán Önkormányzatunkat eredetileg
4.000.000 Ft, majd további 2.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesítette az Emberi Erőforrás
Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből. A megítélt támogatásból megvalósult a
pályázati programban vállalt „Bőségszaru" című kiadvány megjelentetése.
„A Jósa Andrá s Múzeum Jósa András emlékkiállításának felújítása, bővítése (1. ütem)" (Kubinyi
Ágoston Program) című, 36965-2/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat keretében megítélt
támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. Az elkészült kiállítás megnyitója 2018.
december l-én a Jósa András Múzeum napján volt.
„ Járásszékhely

múzeumok

szakmai

támogatása"

pályázat

keretében

megítélt

támogatás

felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. A pályázati programban vállalt fejlesztések,
eszközbeszerzések megtörténtek a Jósa András Múzeum részére.
Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása
A pénzügyi felhasználás az előirányzat szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat
ápolása érdekében . Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való
részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor. Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza
partnervárosi

kapcsolatot

létesített,

melynek

keretében

számos

közös sikeres

programra,

cserelátogatásra került sor.
Ebben az évben plusz feladatként megjelent, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban és környékén :
„Magyar Nap Krakkóban", 11 Magyar Piknik", fotó kiállítás a Főkonzulátuson, 11 Kihalóban Lévő Szakmá k
Fesztivál" program Skala városban.
A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti
szinkrontolmácsolási feladatok. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési
intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság 83/2018 . (V.29.) számú határozata alapján.
Városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:
-

Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési
lehetőségek

-

keresése érdekében,

Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek
tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,

-

Új kapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,

-

Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése,

-

Tárgyévben mint új feladat Nyíregyháza bemutatkozása Tel-Avivban.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók-ra elkülönített keret felhasználása:
Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (20 éves Kiryat
Motzkin, partnervárosi szerződés megkötése Bielsko-Biala várossal) megünneplése, a Tirpák Fesztivál

egyre szélesebb körben

történő népszerűsítése,

egyre több külföldi

résztvevő

meghívása1 amelyek
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közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város
nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez .
Sportcélú kiadások
2018-ban 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés
támogatása)

támogatási

eljárás

keretében

került felosztásra,

további 4 célfeladat

esetén

(Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázatot

írtunk ki. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság. Az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Diáksport és a
Szabadidősport támogatása

kereten megmaradó tartalék terhére 4.000.000 Ft összeg került

átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.
A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:
Parasport: 3 sportszervezet
Egyéb csapat és egyéni sportágak: 15 sportszervezet
-

Olimpiai felkészülés támogatása 3 sportoló és 1 sportsze rvezet 2 sportolója

-

Szabadidősport: 15 sportszervezet (13 egyesület, 2 alapítvány)

Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum : 4 iskola; 5
alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
-

Sportösztöndíj : 40 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet további 10 sportolója)
Kieme l kedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás 21 nagyrendezvény (a

keret terhére átcsoportosítás történt a Sportcentrum Kft. részére)
Egyéb támogatások: 5 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás (ezen keret terhére
került finanszírozásra március 2. - április 7. között a közneve lési intézmények számára a
Városi Jégpályán ingyenes korcsolyázást biztosító jégidő)
A támogatási szerződések a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások
folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént.
A városi sportrendezvények keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító
Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2018. január 15-től 2018. június 3-ig tartó első félévi és 2018 .
szeptember 24. - 2018. december 2. közötti második félévi programsorozata, a május 25-én
megrendezett VI. Önkormányzati Sportnap - melyen közel 800 fő vett részt -, a Városi Sportgála és a
Cégek

közötti

tekeverseny.

Nagy

sikerrel

valósult

meg

a

BringaVáros

7.1..

2018-ban

költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a kereten 90,2 %-os a pénzügyi
teljesítés.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Megyei Jogú Városok 2018. évi Sporttalálkozójának
megrendezésére kapott támogatás felhasználása 100 %-ban megtörtént, a támogatás elszámolását a
Szakszövetség jóváhagyta .
A Hiszek Benned Sport Program keretében az Emberi

Erőforrások

Minisztériuma támogatásával a

Mozdulj Nyíregyháza! keretében 3 fittesemény valósult meg, eszközök kerültek beszerzésre, valamint
a támogatás nagyban hozzájárult az Úszni jó! program megvalósítási költségeihez . A programok 100
%-os támogatással valósultak meg.
Hiszek Benned Sport Program II. az Emberi

Erőforrások

Minisztériuma által 100 %-ban támogatott

program keretében valósultak meg a Fitt Karácsony illetve Fitt Kedd

elnevezésű

rendezvények,
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továbbá a Korira fel, Aréna Tusa és Úszni j ó programok. A kereten 2018-ban 35,7 %-os teljesítés
történt, a további 64,3 % a 2019-es költségvetésben áthúzódó kiadásként jelentkezett, ezen tételek
pénzügyi telj esítése is megtörtént, a támogatás elszámolása benyújtásra kerü lt az EMMI felé.
Kiemelt csapatsportágak támogatása keretén belül a bizottsági döntések alapjá n 4 sportszervezet

részesült támogatásban működési kiadásaik fedezésére.
Nyíregyházi Spartacus FC Kft. részére a Közgyűlés 138/ 2018 . (IX.6.) számú hatá ro zata által

meghatározott szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult.
Bozsik Akadémia támogatása a Közgyűlés 40/2018. (Ill. 29.) számú határozata alapján a Bozsik József

Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. részére
megtörtént.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, fe lújítása mellett
az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra
összesen 2018. évben 444.949.645 Ft-ot fordítottunk 131.313.411 Ft hitel igénybevétele mellett (17 .
melléklet) az alábbiak szerint:
Óvodák felújítási feladataira 155.467.106 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek beépített
szekrények cseréje, gyermekvizesblokk felújítások, építéskori belső és külső burkolatok cseréje, fűtési
rendszer felújítása, radiátorok cseréje, udvari közművezetékek cseréjének munkái. Az épületeken
különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat
és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák. A Tündérkert Keleti
Óvoda székhelyintézményben és a Ligeti Tagintézményben az udvari játszóeszközök újultak meg.
Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására,
karbantartására összesen 8.780.396 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken
étkezőkben

alapvetően

a konyhákban,

történt csőtörések, nyílászáró csere, lapostető szigetelési és fagykár elhárítási munkák

történtek.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény telephelyeinek felújítására összesen 52.123 .745
Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a
2018-as évben 32.006.844 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás

időszakában

a

bölcsődékben

beépített-

és öltözőszekrények, építéskori belső és külső burkolatok, radiátorok, udva ri közművezetékek
cseréje, fűtési rendszer felújítása valósultak meg. A Pacsirta utcán lévő Idősek Otthonának
térburkolata a csapadékvíz elvezetéssel együtt újult meg. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
telephe lyeinek felújítására 7.057.625 Ft kiadás történt 2018-ban.
A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti épületben az irattár kialakítása a
pincében és az „ A" és „ D" épület padlózatfelújítása történt 70.818.471 Ft értékben.
A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein
felújítási és karbantartási munkálatok összesen 31.927.236 Ft értékben valósultak meg (többek
között: vizesblokk részleges felújítása,

térburkolat készítés, homlokzati nyílászárók cseréje,
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elektromos kapcsolószekrény szabványosítása és a Vécsey úti Fiókkönyvtárnál állékonyságot biztosító
munkálatok).
Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pi : Bocskai u. 26.sz., Dália utca 9.sz., Hotel Dzsungel)
felújítására 16.388.708 Ft összeget fordítottunk. A Bocskai u. 26 . sz épület - pályázati támogatás
mellett - homlokzatának részleges felújítása készült el.
VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK
Nyíregyháza-Nyírszőlős

működtetésére

közötti

Megbízási

kerékpárút

szerződést

vasúti

kötöttünk

a

átvezetés
MÁV

biztosító

Zrt-vel

a

berendezésének

biztosító

berendezés

üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire .
Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében

megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjait
fizetjük a fenntartási időszak végéig.
Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan 2018. évben kiadás nem merült fel. A

Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A
Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz
megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a
tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben
előirányzat

szereplő

kiadási

teljesítése 2019. évben várható.

A Debreceni út -

Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár

engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészíttettük, a létesítmény
2019 . évben valósulhat meg .
Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és

gyengén látók közlekedésének

elősegítése

érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis

(rücskös) kövek kiépítését terve zzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési
területek meghatározása 2017 . évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében
megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP} a közelmúltban hagyta jóvá az
Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Teljesítés
2019. évben várható.
Minden TOP-as felhívás a Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése tervezésének
fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók
közlekedésének

elősegítése

történő

távirányítóval

érdekében

a csomópontok

hangosítása,

kikapcsolt

időszakban

ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek

festése vagy taktilis (rücskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány

képviselőjét

is bevonva többszöri

egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő
csomóponti ágakat is érinti, ezért a kapcsolatfelvétel

elkezdődött

a Magyar Közút NZRt-vel. A

hangosítás megvalósítása az egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Teljesítés 2019. évben
várható.

Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év
decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódtak 2018.
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évre. A 2019. évre ütemezett lakóutcák engedélyes terveinek költségei kifizetésre kerültek 2018. IV.
negyedévében.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat - Rozsrétszőlő Fenyő utca
útfelújítás kiviteli terveinek elkészítése, illetve a támogatás leutalása megtörtént.
A fasor rekonstrukciók terveztetése előirányzat terhére a Honvéd u. nyugati oldalán fás-cserjés
növényállomány kialakításának tervezése megtörtént, a számla kifizetésre került.
Park rekonstrukciók tervezései feladaton az Óvoda u. - Könyök u. - Kőris u. közterületeinek geodéziai
felmérése és költségeinek kifizetése megtörtént.
Északi Temető park rekonstrukciójának keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztettük
a

temető fő

útjaihoz tartozó elöregedett fasorok kezelését. A fasorok rekonstrukciója

egyelőre

elmarad, a fasorok kezelése a fák egyedi kezelésére korlátozódik.
Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai
tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta a város zöldterületének kataszteri felmérése. A
projekt tartalmát városi

szintről

akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi

vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes {8-10 év), nagy költséggel járó kutatási
tevékenységet igényel, amely a klímaváltozás ütemét is figyelembe véve folyamatossá kell váljon,
ellenkező

esetben viszonylag hamar elavul. Az

első

akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént,

amelynek a pénzügyi teljesítése, valamint a feladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.
A Kijelölt kutyafuttatók kialakítása program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a
város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek fo lytatásaként volt tervezve 2018ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a
környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fej lesztés meghiúsult. Helyette új
helyszínként a Család u - Jég u - Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli
tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött. A kivitelezésre kedvezőtlen
időjárás

és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett berendezések egy részének szállítási késedelme miatt

a kivitelező

akadályközléssel

élt.

Ezért

a vállalkozási

szerződés

-

a teljesítési

határidő

meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák elszámolása és részszámla kibocsátása
mellett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a pénzügyi teljesítés 2019. II. negyedévben
várható.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2018. éves hozzájárulás díja
került kifizetésre.
A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági

eredetű

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és
szállítás díjának csökkentésére szolgál.
A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 2018. és a
további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges
fenntartá si munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019 . évben várható.
Zajtérkép felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.)
Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül

kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vállalkozási
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szerződés

szerint

megtörtént.

A

teljesítést

követően

a

Földművelésügyi

Minisztérium

háttérintézményeként működő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az
Önkormányzat részére.

A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A
költségvetési sor megnevezése módosításra került Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb
feladatok névre, amely fedezetet nyújtott 2018. évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek
nem illeszthetők be a TOP-6.3 .3-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges volt. Ezek a
lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban je ll emzően olyan pontokon történtek, aho l
az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhatott a kritikus helyen álló lakóépületekben. A
feladat keretében tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat
veszé lyeztető

záportározó korszerűsítésére, a tervezési köl tség kifizetésre került, a kivitelezés 2019.

évben várható.
Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő
Fejlesztési Tervbe illeszkedve - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A terv keretében 2018 . évben 3 utcában épült (Mackó u.,
Számadó köz, Igrice köz) ivóvíz vezeték. A jóváhagyott

előirányzatok

a

Gördülő

Fejlesztési Terv

összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva .
A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái

2015. évben teljesen befejeződtek, az S éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai
befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő
időszakokban

az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változott, illetve csökkent,

hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU
szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése.
Tekintettel a projekt nagyságrendjére az

elkövetkező időszakban

az Európai Bizottság illetékes

szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és
járulékai kerültek kifizetésre.

A Szennyvízprogram Társulat működési költségét a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos
ügyviteli

teendők

elvégzésére kötött megbízási

szerződés,

az irodabérleti

szerződés

és bankszámla

vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződés miatt szükséges tervezni. A feladat terhére a fenti
szerződésekhez

kapcsolódó számlák kerültek kifizetésre.

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági

hozzájárulássa l támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyhá za területén
e lh e lyezkedő

nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évi

munkálatok végszámlájának, illetve a 2018. évi munkák számláinak kifizetése év végéig megtörtént.
Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok,

amelyekről

- vagy a

kedvezőtlen

terepviszonyok

miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendsze rű vezeték van - csak házi átemelő
segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi

átemelők

létesítése vízjogi engedélyhez

kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A
szennyvízcsatorna hálózat építés feladat keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett
ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelős rendszer segítségével megoldani.
Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019 . évben várható.
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Continental Aréna meghibásodott

kü lső

nyílászáróinak j avítása, cseréje feladat megvalósítása

megtörtént. A nyílászárók garanciális javítására kötelezett
e lvégzésétő l

kivite lező

cégkonzorcium a javítási munkák

elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás

módját meghatározni. A javítási munkák kivitelezése 2018. Il l., míg a pénzügyi teljesítés a IV.
negyedévben befejeződött. A munkálatok a kivitelező konzorcium által nyújtott - de külön
megállapodás alapján a kivitelezői díj mintegy 60 %-ának tovább számlázásával felhasznált garanciális biztosíték, míg az üzemeltetési feltételeket javító pótmunkák az önkormányzati saját
forrás te rhére lettek finanszírozva .
A hatá lyos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabá lyozási terv, HÉSZ) az
önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel

megegyező magánérdekű

beruházások

megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett elő irányzat az ehhez kapcsolódó szakági
tervezők

díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljá rásához kapcsolódó egyéb költségekre

biztosít fedezetet.
A te lepü lésrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az
integrá lt településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, va lamint egyes
te lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Ko rm. rendelet szabályozza .
Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a
megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Idő közben a 253/ 1997. (Xll.20.)
Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen
jogszabályi változásokat a Rendezési Tervben is át kell vezetni, a Helyi Építési Szabályzatot hozzá kell
igazít ani a módosításokhoz. Ez a fel ülvizsgálat egy

széleskörűbb,

átfogóbb feladat, aminek magasabb

a költségigénye is. A 314/2012. (Xl.8.) Korm . rendelet szerint a most érvényes Rendezési Terveket
2019. december 31-ig lehet alkalmazni. Az

Országgyűlés

2018. december 12-én fogadta el

Magyarország és egyes kiemelt térsége inek területrendezési

tervéről

szóló 2018. évi CXXXIX.

törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépnek
hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgá lata is, amely feladaton tervezett
elő i rányzat

felhasználása

Szerződésekből

2019. évben várható.

A 2018.

évben

kötött Településrendezési

származó összeg a bevételek között szerepel.

Telepü lésképi arculati kézikönyv karbantartása: a településkép védelméről szóló 2016 . évi LXXIV.
törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012 . (Xl.8.) Korm. rendelet e l őírásai alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Te lepülésképi Arculati Kézikönyvét a Főépítészi Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017.
(X.26.) számú hat ározatával jóváhagyta . A Városi

Főépítésznek

évente egy alkalommal az Arculati

Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán
esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell. Ilyen jellegű költség 2018. évben nem merült fel.
Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
jogszabá lyi köte lezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési
településrendezési

stratégiáról
sajátos

és

a

településrendezési

jogintézményekről

szóló

eszközökről,

314/2012.

(Xl. 8.)

valamint
Korm.

egyes

rendeletben

meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A rendelet 25.§-a értelmében az
önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10

millió Ft lehet. 2018. évben nem érkezett védett épület felújításá ra vonatkozó pályázat.
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Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az

Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény,
természeti érték - annak értékeit nem
történő megjelöléséről.

sértő

módon - e célra rendszeresített egységes táblával

A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019.

évben kerül sor.
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására biztosított éves előirányzatok terhére a

Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a
Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben
az 1. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 2017. június
15-től

a földmérési és térképészeti

értelmében

az

tevékenységről

szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése

Önkormányzat területrendezési,

valamint

a településrendezési

feladatainak

ellátásához térítésmentesen kapja a földmérési alaptérképet a Földhivataltól, azonban egyéb
önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont má r díjköteles.
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő

tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok,
tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. A 2018-ban lefolytatott ilyen

jellegű

pályázatok egyéb forrásból kerültek díjazásra.
Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali

feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő
publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és

működtetésének

(rendezési tervek,

földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

A

Területelőkészítések

költségvetési soron a 2018 . évben tervezett útépítésekhez szükséges

szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek
kerültek kifizetésre.
A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára

készültek el a Területi Infrastrukturális Fejlesztések - szennyvízhálózathoz szükséges engedélyezési
és kiviteli tervek, amelyekre már a vízjog létesítési engedélyek is rendelkezésre állnak. A Támogatási
szerződés

2017. január hónapban került aláírásra . 2018. évben 10 utcában épült meg a tervezett

csatornahálózat, amelynek kivitelezése 2018 . augusztusában

befejeződött,

a pénzügyi teljesítés 2018.

IV. negyedévben megtörtént.

A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terve ket a TOP 6.3.3-16
pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek
megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezé ssel érintett területek
tulajdonviszonyainak rendezése, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges

kérelemről

és

mellékleteit szabályozó 18/ 1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt, az engedélyezési
eljárás elhúzódott. A feladaton tervezett előirányzat 2018. évben a további csapadékcsatorna
hálózat, illetve lokális vízelvezetési problémák kezelésének tervezésére szolgált fedezetként.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése tárgyú előirányzat a projekttel érintett

ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási

időszak

végéig, 2020-ig.
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időszak

2014-2020. fejlesztési

pályázatainak

előkész ítése

tárgyú

előirányzat

a hazai, az uniós és a

nemzet közi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.
Barnamezős

területek rehabilitációj a tárgyú projekt keret ében 2018. évben kiadásként a

projekte lőkészítéssel

kapcsolatos díjak kerültek kiegyenlítésre.

Zöld város kialakít ása (TOP 6.3.2 saját erő bizt osítása) tárgyú projekt keretében 2018 . évben
e l őkészítési

tevékenységek, valamint kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.

Benes Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018. évben eszközbeszerzés és a
beruházáshoz kapcsolódó szo lgáltatások költségei jelentkeztek kiadásként. Bevételként a még le nem
hívott támogatási összeg szerepel.
A „ Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark terü letén" című,
TOP-6.l .4-15-NYl-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében

2018-ban a kivitelezés és

kapcso lódó szolgáltatási díjak költsége j elentkezett kiadásként, amely költségek (a rendelkezésre álló
e l őleget

meghaladó tételek összege) 2018 év végén elszámolásra kerültek, amely a bevételi oldalon

2019-ben fog megjelenn i. A projekt 2018-ban lezárult.
A „ Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"

című,

TOP-6.6.1-15-NYl-2016-

00001 azonosító számú projekt keretében kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság költsége
jelentkezett.
A TOP-6.4.l -15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „ Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyíregyházán" című projektnél a kivitelezés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja és a
projektmenedzsment kiadásai kerültek kifizetésre . Bevételi oldalon a saját forrás összege jelenik
meg.
A TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztö nző közlekedésf ej lesztés a Szegfű
utca

bővítése,

a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca

felújítása révén"

című

projektben 2018. június 22-én a munkaterület átadásával

megkezdődött

a

Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és a Lujza utcák felújítása. A szállítói előleg kifizetései
a Törzs, a Szalag és a Semmelweis utcák esetében történtek meg az adott évben, míg a Lujza és
Bottyán utcák kivitelezéseinek befejeztével a végszámlák is kiállít ásra és kifizetésre kerültek. A
projekt menedzsment tevékenységek elvégzéséért járó költségek 2018. június hónappal bezárólag
szintén kifizetésre kerültek. A fenti kivitelezői díjak kifizetésén t úl hatósági díjak, közbeszerzési
költségek díjai és műszaki ellenőrzés díjai merültek fel kiadásként. Bevételként a fennmaradó - a
támogatási szerződés megkötését követően ki nem utalt - támogatási e lőleg jelentkezett.
Az „ Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása

Sóstófürdőn című,

TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004

azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége
jelent kezett kiadásként. A rendelkezésre álló teljes elő leg is elszámolásra került 2018-ban.
A „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál" c., TOP-6.2.l -15-NYl-2016-00001 azonosít ó számú projekt keretében a bevételi
olda lon a korábban támogatási

előlegként

le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a

kivitelezés, műszaki el l enőr, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.
A „ Önkormányzat i

épületek energetikai

korszerűsítése

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város

Önkormányzatánál" e. TOP-6.S.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi
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oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási
költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához

önerő

szükséges, amely kapcsán plusz forrás

igénylésére vonatkozó kérelmet nyújtunk be.
A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja,
valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó
járulékos díjak jelentkeztek.
Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2018-ra
beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű
működéséhez

költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi

szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban tekintettel arra,
hogy a teljes költség 2016-ban előleg formájában átutalásra került.
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című
projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint
kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként. Bevétel nem érkezett, mivel a támogatási
előleg

korábban igénylésre került. A projekt lezárult.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése,

bővítése

című

(TOP-6.6.2-15)

projekt

keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások díja kerültek kiegyenlítésre. Bevétel nem érkezett, a projekt lezárult.
munkaerő

A „Gazdaságfejlesztést és

mobilitás

ösztönzését

szolgáló

közlekedésfejlesztés

Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein" c. TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 azonosító számú
projekt keretében 2018 . évben kiadásként a tervezési munkák költsége, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, kivitelezési költségek kerültek
kifizetésre .
Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz
(41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz
telephely kialakítása című projekt 2018. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 8 db CNG busz, a
buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint
tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2018 . év tervezett bevétele magában foglalja a folyósításra
kerülő

támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

Elektromobilitási

töltőinfrastuktúra

kiépítése

Nyíregyháza

területén

GZR-T-Ö-2016-

0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése
szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt. A támogatási
összeget 2018 . augusztus 27-én visszautaltuk. 2018. október 16-án Nyíregyháza MJV Önkormányzata
és

az

e-Mobi

Elektromobilitás

Nonprofit

Kft. együttműködési

megállapodást

kötött.

Az

együttműködés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyeszékhely S

frekventált pontján biztosított lehetőséget arra, hogy az e-Mobi Elektromobi litás Nonprofit Kft.
elektromos autótöltőket létesítsen.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-201600067 tárgyú

előirányzaton

munkaszervezet

2018. évben a munkaszervezet dolgozóinak bérköltsége és a

működéséhez

szükséges költségek (úgymint

kötelező

nyilvánosság biztosítása,
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eszközbeszerzés,

irodaszer vásárlás,

pályázati

felhívások

elkészítése,

catering)

jelentkezett

kiadásként.
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" területének funkcionális bővítése
című,

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a

támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége
jelenik meg.
lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben
kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi olda lo n a támogatási összeg tartalékkal
csökkentett mértéke jelenik meg.
Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra
beállított kiadás a személyi jellegű költségeket, marketing költségeket az EON hálózat csatlakozási
díját és személyi jellegű költségeket tartalmazza. Bevételként, támogatási előleg és az igényelt
többlet forrás jelentkezett 782.647.823 Ft összegben.
bővítése,

Szociális alapszolgáltatások

fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) című

projektnél kiadásként előkészítési költségek merültek fel.
A

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003

korszerűsítése

II.

című

ütem"

azonosítószámú,

"Önkormányzati

épületek

projekt keretében 2018-ban bevételként

energetikai
előleg

támogatási

keletkezett, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel. Továbbá önerőként kellett
biztosítani a tervezés során kiderült műszaki problémák (statikai megerősítés) megoldásának
költségét.
A

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

korszerűsítése

Ill.

ütem"

című

keletkezett, kiadási költségként

azonosítószámú,

előkészítési

energetikai
előleg

támogatási

költségek merültek fel.
korszerűsítése

Nyíregyháza

ütem" című, TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004

IV.

épületek

pályázat keretében 2018-ban bevételként

Az „Önkormányzati épületek energetikai
Önkormányzatánál

"Önkormányzati

keretében 2018-ban bevételként támogatási

előleg

került kiutalásra,

Megyei Jogú Város

azonosítószámú
kiadásként

projekt

előkészítési

költségek kifizetésére került sor.
A „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című, TOP-6.2.1-16-NYl2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint
lehívott előleg jelentkezik. Kiadási olda lon előkészítési és kivitelezési költségek egyaránt, valamint
kapcsolódó szo lgáltatási díja k jelentkeztek. A projekt 2018-ban lezárult.
A TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem

című

projekt keretében a

kórház területén épülő új óvoda kiadásaként a projektmenedzsment költséghez kapcsolódó bérek és
járulékok költsége, az eszközbeszerzéshez, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó
költség merült fel. Bevételi oldalon az önerő összege került feltüntetésre .
A „Közösen

Kiútért"

a

elnevezésű,

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

azonostószámú

projekt

akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket
e l őkészítő, segítő,

szemléletformá ló programok kerülnek megvalósításra. 2018. évben előkészítési

költségek és a szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel.
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A TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
fejlesztése című pá lyázat keretében a 2018-as évben előkészítési tevékenységek költségei
(projekt menedzsment költségek}, megvalósítási költségek és a tervezés 1. számú részszámlájá nak
költségei merültek fel a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a projekt e lő l eggel csökkentett
finanszírozási költsége (támogatási összeg) jelentkezett.
Az „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem"

című,

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-

00001 azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogat ási szerződés szerint lehívott
előleg

szerepel, kiadáské nt a e l őkészítési költség merült fel.

A „ Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"

című,

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-

00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési és projektmenedzsment
kö ltségek.
A „ Családbarát, munkába állást
Önkormányzatánál -

segítő

intézmények fejlesztése Nyíregyháza M egyei Jogú Város

II. ütem" című, TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 azonosító számú projekt

keretében a kiadási oldalon

előkészítési

költségek, illetve projektmenedzsment költ ségek merültek

fel.
Fenntartható turizmusfejlesztés - a

Helyőrségi Műve lődési

16-NYl-2017-00005} projekt vonatkozásában 2018-ban

Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-

előkészítési

költségek jelentkeztek, úgymint

tervezés, engedé lyezési eljárás és projekt menedzsment költségek, va lamint bevételké nt megérkezett
a t ámogatási előleg is.
A TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 azonosít ószámú "Gazdaságfej lesztést és
ösztönző

közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján"

című

munkaerő

mobilitást

pályázat keretében 2018-ban

bevételként tamogatási előleg keletkezett, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeztek.
A TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 azonosít ószámú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása

című

projekt

vonatkozásában 2018-ba n e l őkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési
eljá rás költségei, közú t i biztonsági audit és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként
megérkezett a támogatási e lőleg is.
A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című
projekt keretében előkészítési és szemléletformálással kapcsolatos költségek merültek fel kiadásként
2018-ban. A támogatási összeg

e lőleg

formájában korábbi évben megérkezett, így bevétel nem

keletkezett.
Az MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra
beá llított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szo lgáltatások, kivitelezés és
eszközbeszerzés költségei, személyi je llegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A bevételi
olda lon a 2018. évre bet ervezett és igényelt

e lő l eg

összege sze repel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán

című

projekt keretében 2018.

évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tarta lékkal
csökkentett mértéke megjelenik.
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A TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében
előkészítési

2018. évben

költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal

csökkentett összege jelenik meg.
Az URBACT Ill. - TechTown projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a
projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási
külső szakértői

költségek és
partnertől

költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a

vezető

kapott projektfinanszírozás jelentkezett, illetve a záró beszámoló elfogadása után kerül

kifizetésre a fennmaradó támogatás.
Az ERASMUS+Back to (Net)Work projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a
projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, helyi
rendezvény és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a

vezető

partnertől

kapott

projektfinanszírozás összege jelentkezett.
Az ERASMUS+Silver Learners projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a
projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási
költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege
jelentkezett.
A CITYWALK projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő

tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső
szakértő

költségei és kommunikációs eszközök beszerzésének költségei. A bevételi oldalon az

elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került
betervezésre.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt esetében
2018-ban a kivitelezési költségek a legjelentősebbek. Kiválasztásra került az üzemeltető, melyhez
kapcsolódóan közbeszerzési és tanácsadói szolgáltatás kifizetésére került sor. Az üzemeltető kérésére
a tervek módosításra kerültek, így tervezési költségek is jelentkeztek ebben az évben. Ezen túl a
projektmenedzsment, hatósági díjak és a műszaki ellenőrzés költségei kerültek kifizetésre.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét
képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás esetében 2018-ban kiadásként a kivitelezési

költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A megemelkedett kiadások költsége az
azonos Támogatói Okiratban
visszaigényelhető

szereplő

Jégkorszak projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételként a

áfa került feltüntetésre.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét
képező

Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében

előkészítési

2018-ban

költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre

kapott támogatási előleg szerepel. Az azonos Támogatói Okiratban szereplő Pangea Ökocentrum és
Szálloda beruházás megemelkedett kiadásainak költsége jelen projekt terhére kerül finanszírozásra.
Bevételként a támogatás összege, és annak

lekötéséből

származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása

tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek, projektmenedzsment és közbeszerzéshez
kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételként a 2018-as év támogatási összege és a korábban

megérkezett támogatások lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.
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A Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert
t árgyú projekt kereté ben a 2018-ban a projekt

e l őkészítéséhez

kapcsolódó

egyszerűsített

költség-

haszon elemzés elkészítésének költsége merü lt fel. Bevétel 2018-ban nem volt.
Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a
kivitelezés és ka pcsolódó szo lgá ltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.
Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében
2018. évben a kivit elezés és kapcsolódó szolgá ltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt
lezárult .
Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2018-ba n
előkészítési

költségek merültek fel.

A TechRevolution cím ű projektben az e lőkészítés hez szükséges kü lföldi ut ak költsége szerepel,
ame lyet 100%-ban megtérít a projekt Vezető partnere.
Az ASP Központhoz való csatlakozás
szakmai megvalósítók személyi

jellegű

című

projektben a kiadási olda lon a projektben

résztvevő

költsége szerepel, továbbá az eszközbeszerzés (kártyaolvasók)

kö ltsége.
Az Európai Területi Társulás létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatás) soron az ETI
működé sé hez

szükséges t agdíj, illetve pályázati önerő került bet ervezésre.

A Földművelésügyi minisztérium 2018. évi felhívása Ebrendészeti telepet m űködtető civil
szervezetek és
állatmenhelyek

települési

önkormányzatok számára

korszerűsítése című

a táblázatban

Gyepmesteri telep

-

projektben 2018-as évben megérkezett a támogatási összeg, a

Támogatói okirat módosítás alatt áll, amely szerint a pályázat megvalósítása 2019 július végére
módosul.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca
út felúj ít ás tárgyú projekthez kapcsolódóan bevételi olda lon a t ámogatási összeg jelenik meg,
kifizetésre a tervezés díja került. A projekt megvalósítására 2019. nyarán kerül sor.
Nők

a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása

Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) 2018. évben projekt előkészítési költségek kerültek
kiegyenlítésre, bevéte l nem érkezett.
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS M ÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivat al és az intézmények 2018 . évi teljes
maradványa:

23.208.547 .172

megre nd e lésekből

Ft.

A maradványt terhelik

egyrészt azok a szerződésekből,

származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása

alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással
rendelkeztek, valamint a szám lán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő
években felmerü lő kiadásainak fedezet ét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvá llalással
terhelt maradványa 23.058.955 .971 Ft {15 . melléklet).
Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évben nem folytatt ak
vá llalkozási tevékenységet.
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A 2018. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege
önkormányzati szinten -2.588.523.534 Ft,

melyből

-2.490.839.156 Ft az önkormányzat, -97.684.378 Ft

az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2018. évben az önkormányzatnál és
intézményeinél 4.782.810.204 Ft értékcsökkenést számoltunk el.
HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2018. évben 131.313.411 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat a 2017.
évben indult felújítási feladatokhoz 500.000.000 Ft hitelt tervezett felvenni, melyet Magyarország
Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt
feladatokra 2017. év végéig 345.362.573 Ft igénybevételére került sor, a fennmaradó 154.637.427 Ft
keretösszegből

összegű

a rendelkezésre tartási

idő

lejártáig - 2018. június 30-ig - tárgyévben 131.313.411 Ft

hitelt tudtunk felhasználni. A hitelállomány - a hitelfelvételt és törlesztést követően -

összesen 85.313.411 Ft-tal növekedett.
Forintban!
Működési

Megnevezés

Felhalmozási

Nyitó állomány 2018. 01.01.

Összesen

1486 592 699

1486 592 699

Hitelfelvétel

1002 915 459

131313 411

Hiteltörlesztés

1002 915 459

46 OOO OOO

1048 915 459

1571906110

1 571906110

-

Záró állomány 2018. 12.31.

-

1134 228 870

2018. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a
biztonságos

működés

finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került,

melyhez 161.388 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2018. évben sem volt
szükség.
Az önkormányzat adósságot

keletkeztető ügyleteiből

származó kötelezettsége a

következőképpen

alakult:
Forintban!
MEGNEVEZÉS

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31.

11144 OOO OOO

11 426 084 730

204 902 OOO
108134 855

91530 375
82 963 499

1079 672 295

110 861995

Helyi adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök
értékesítése
Reszesedesek ertekes1tese es reszesedesek megszünesehez

-

kapcsolódó bevételek
Önkormányzat saját bevétele

12 536 709 150

11 711 440 599

6 268 354 575

5 855 720 300

Hitel/kölcsön törlesztés
Hitel/kölcsön kamata
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

46 OOO OOO
21969 216

46 OOO OOO
20 526 275
-

Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen

67 969 216

Saját bevétel 50 %-a

-

Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

Az

-

Önkormányzat

átmenetileg

66 526 275

1,1%

szabad

pénzeszközeinek

terhére

1,1%

Polgármesteri

átruházott

hatáskörben, 2018. január 15-én 2.500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvény
vásároltunk. Évközben (február - április hónapokban) további vásárlásokra került sor, februárban

2.500.000.000 Ft, márciusban 2.550.000.000 Ft, áprilisban 1.300.000.000 Ft, összesen 6.350.000.000
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Ft összegben . Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően még abban a hónapban
további 3.500.000.000 Ft összegben jegyeztünk Önkormányzati Magyar Államkötvényt, így összesen
12.350.000.000 Ft összegben vásároltunk értékpapírt. A beszámolási
vásárolt

kötvény

kivételével

-

az

értékpapírok

nagyrésze

időszak

végéig - az év elején

visszaváltásra

került,

összesen

9.850.000.000 Ft összegben, az időszak alatt realizált nettó kamat 83.346.504 Ft.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018 . évi vagyonának értéke az előző évhez
viszonyítva 6,4 %-as növekedést mutat, mely alapján 11.249.230.295 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg
(13. melléklet).
A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 6.492.950.874 Ft-tal nőtt
az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések
növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök
állománya 1.418.650.076 Ft-tal több az
kapcsán

előlegként

előző

lehívott pénzeszközöknek

évhez viszonyítva, többek között az EU-s pá lyázatok

köszönhetően .

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény (továbbiakban : Nkt.) 2017. januá r l-jétől
hatályos rendelkezései alapján ingyenes vagyonkezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és
vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de
a továbbiakban állami köznevelési feladatot szolgál (tantermek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek). A
Közgyűlés

a 306/2016. (Xl.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, valamint a

Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről. A Tankerületi Központ
részére történt vagyonkezelésbe adás miatt 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett
eszközök nettó állománya . A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés 2018. évben
került aláírásra, ezáltal a vagyonkezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal csökkent a befektetett
eszközök nettó állománya .
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését

követően

összesen

653.796 .402 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.514.778 Ft, a
követelések kapcsán 652 .281.624 Ft összegben .
A befektetett eszközök aránya 1,68 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának
6,6%-os növekedése. Az

előző

évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 1.395.812 .266 Ft-tal,

37,7 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya
387.913.917 Ft-tal csökkent szemben a költségvetési évet

követően

esedékes kötelezettségekkel,

mely 1.688.359.892 Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő 1.567.533.133 Ft fizetési kötelezettség előírásából
ered. Az Önkormányzat szállítói kötelezettsége 387.913.917 Ft-tal csökkent az előző évhez
viszonyítva .
Mutatók megnevezése
Befektetett eszközök
aránya

Kötelezettségek aránya

1 ~efektetett

eszköz
Osszes eszköz

Kötelezettségek

Mérleg főösszeg

2018.01.01

2018.12.31

eltérés

85,73%

84,05%

-1,68%

2,10%

2,72%

0,62%
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Az

önkormányzati

vagyo nmé rleg

nem

tartalmazza

az

Önkormányzat

tu laj donában

lévő,

államházt artáson belü l vagyonkeze lésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum
vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Cent rum
és a

Fö l dműve l ésügyi

Minisztérium vagyonkezelésében

lévő

- állam i fenntartású szakközépiskolák

feladatellátását szolgáló - korlátozottan forgalomképes törzsvagyont foglalja magában.
M érlegben nem

szerep l ő,

államháztartáson belül vagyonkeze lés be adott vagyon nettó értéke:

•

immateriális javak

•

ingatlanok

•

gépek, berendezések, felszerelések, járművek

55 .709 Ft
10.327.188.703 Ft
16.521.699 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának fo rgalomképesség sze rinti megoszlása az ingat lanvagyon
kataszter alapjá n:
Ingatlan forgalomképessége

Összes bruttó értéke
eft

%-ban

110 650 642

61,70%

Forgalomképes

47 895 933
20 797 313

26,71%
11,60%

Mindösszesen

179 343 888

100,0%

Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes

Forgalomké pesség szerinti vagyonmegosztás
Forgalomképes
11,6%

Korlátozottan
forgalom képes
26,7%
Forgalom éptelen
61,7%

KÖZVETETI TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2018. évben az alábbi
közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet) :
Helyi adók esetében az iparűzési adóról szóló 18/ 2017. {IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. ala pj án
adókedvezmény illeti meg azt a vá llalkozót, akinek az éves vállalkozási szint ű adóalapja a 2,5 millió
fo rintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó
település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2018. évben az érintett
válla lko zások 58.474.024 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.
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A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 199.646.731 Ft kedvezményt
nyújtottunk.
Egyéb jogcímen:

•

tanulóbérletek támogatására

1.417.060 Ft-ot

•

szigligeti üdültetés támogatására

1.760.000 Ft-ot

•

munkáltatói kölcsönök kedvezményére

269.763 Ft-ot

•

bérlakás értékesítés kedvezményére

709.319 Ft-ot

•

a Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap
alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése

•

10.000.000 Ft-ot

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a
nyíregyházi lakosok

fürdőjegy

kedvezményének megtérítésére

111.972.191 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.
A városban működő 7 nemzetiségi önkormányzat 2018. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.
Az önkormányzat sikeresen vett részt a „ Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázaton,
melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették
a 2017. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.
ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé
tették a jó színvona lú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, az
egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A
feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.
Elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőké pességét
megőriztük,

likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az

átmenetileg szabad pénzeszközeink

jelentős összegű

állampapír vásárlását is

l ehetővé

tették. Az

Önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a biztonságos működtetés mellett 2018.
évben is elő tudta teremteni a pályázatok önerejét, a beruházások, felújítások megvalósítása során
felmerülő

pótmunkák többletköltségének fedezetét.

A könyveinkben elszámolt és a szöveges indokolásban bemutatott beruházásokon túl Állami
beruházásból megvalósult a Nyíregyháziak álma, ugyanis megépült a Városi Jégpálya, mely a
térítésmentes átvételnek köszönhetően Önkormányzatunk vagyonát gyarapítja.
Eredményes évet zártunk, de a beszámolóban kimutatott 23.208.547.172 Ft összegű pénzmaradvány
a következő időszak gazdálkodásának biztonságát is megalapozza.
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni

szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. május 22 .
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l. melléklet a GAZD/6-10/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról
A jogszabályalkotás szükségességének a célja
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által
elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,
hogy az az

előterjesztést követő

harminc napon belül, de

legkésőbb

a költségvetési évet

követő

ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. {Xll.31.) kormányrendelet és az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) kormányrendelet határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése
követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az
önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás
folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A
társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azálta l, hogy rendelettel
elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A
zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsene k. A zárszámadás
keretében

megállapításra

költségvetésében

szereplő

kerülő

költségvetési

feladatokkal

maradvány

kapcsolatos

áthúzódó

az

önkormányzat

kötelezettségek

2019.

évi

fedezeteként

figyelembevételre kerül.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet
alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem
igényel.
Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem

mérhetők.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
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2. melléklet a GAZD/6-10/2019. számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET
N YÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ V ÁROS ÖNKORMÁNYZATA
K ÖZGYOL~S~N EK

„ .„ ./„„.„ („.)
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrá lis alárendeltségű szervek feladat-és
hatásköreiről

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018.
évi gazdálkodásáról szóló beszámo lóját elfogadja .
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2018. évi költségvetési el őirányzatainak
teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:
a.) Bevételek összesen
ebből:

69.836.875.641 Ft

- költségvetési bevételek

37.655.129.582 Ft

- maradvány igénybevétele

20.943.798.786 Ft

- hitelfelvétel

47.474.426.779 Ft

b.) Kiadások összesen
ebből :

1.134.228.870 Ft

- költségvetési kiadások

32.971.677.757 Ft

- hiteltörlesztés

1.048.915.459 Ft

e.) Kö ltségvetési maradvány

23.208 .547 .172 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint
elfogadja .
(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költ ségvetési szervenként
elői rányzat-csoportok,

kiemelt

előirányzatok

és azon belül

kötelező

feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint
fogadja el.
(3) A rendelet 1. § . (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként
előirányzat-csoportok,

kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint
fogadja el.
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(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatait és a
közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadj a.
(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 12.729.279.729 Ft összegben, valamint annak
feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja .
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadása it a 9. melléklet
szerint elfogadja.
(7) A felújítási kiadások teljesítését 6.074.958 .393 Ft összegben, valamint annak célonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja .
(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.
(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018 . évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja .
(10) Az Önkormányzat 2018. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 187.516.663.187 Ft
összegben hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -2.588.523.534 Ft
összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 23 .208.547 .172 Ft összegben a 15.
melléklet szerint hagyja jóvá .
(12) Az Önkormányzat 2018 . december 31-én fennálló hitelállományát 1.571.906.110 Ft
összegben a 16. és 17. mellékletek szerint elfogadja.
(13 A közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint elfogadja.
(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 19. melléklet szerint elfogadja.
(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és
követeléseinek állományát 20., 21., 22 ., 23 . mellékletek szerint fogadja el.
(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá .

3. § Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba .
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INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet határozza meg.
A vonatkozó rendelkezések

előírják,

hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a

képviselő-testület

elé

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen .
A most beterjesztésre

kerülő

zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az

előirt

szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2018. évi költségvetés módosított bevételi és
kiadási

előirányzatait,

azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az

önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2018. évi költségvetési
maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet
tervezetet.
1.§-hoz
Az önkormányzat 2018 . évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási

főösszegei

kerülnek

jóváhagyásra.
2.§-hoz
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges
összegét tartalmazó, jogszabályokban

előírt

mérlegek és

kimutatások

szerinti

összegeinek

elfogadását tartalmazza .
3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
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Zárszámadás mellékletei

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

2 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. 1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

kötelező,

önként vállalt és

államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet
4.1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

5. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

7. melleklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolodó kiadások és bevételek

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belfoldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

17 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500 mFt felhalmozási hitel)

18. melléklet

Tájékoztatö a 2018. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

20. melléklet

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya

21. melléklet

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya

22. melléklet

Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. Xll.31. napjával fennálló hitel/köt vény/lízing állománya

23. melléklet

Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. Xll.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai

24. melléklet

Pénzeszközök változása 2018. évben

Száma

Tájékoztató táblák

25. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018 évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

26. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018 . évi ifjúsági célfeladata inak felhasználása

27. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladataina k felhasználása

28. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

29. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladataina k felhasználása

1. oldal

Zárszámadás mellékletei

Száma
30. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

31. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

32. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi
mérlege

33 . kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása

34. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása

35. kimutatás
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
36. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

37. kimutatás

követelésekről

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni}

2. oldal

l. melléklet

Nyíreavháza M ecyel Jocú Város Onkorminyzata 2018. évi te lj esített pénzforgalmi mérlege

Forintb•nl

e.

o.

2018. évi eredeti

2018. ivl mód.

el6irllnyiat

el6i,..nyiat

6 788 ll2 744

7 759 402 561

6962 584190

89,7

s 055 026107

s 689 321936

s 689 321936

100,0

107 464 129

110 777 283
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100,0

2 346 633 853

2 369 321496
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100,0

Te!epuln1 onk u0<:. 1yefmek1ólel• n l'(t1meh1k fel.11d
8113 lumo1

1576 361687

1997007 293

1997 007 293

100,0

8114
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l 024 566 4 38
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1085 430 431

100.0

8 1 8115
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91642 141

9 1 642141

100,0

9

Usnmolísból uum11ó bev•telek

35 143 292

35 143 292

100,0

1 . !Rovat·
rend

hviit elek
M GkOdtsl célű Umoc•tbok ÁH-n bellllr61

2 IBI

811
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1·
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8112
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1 816

1·

MukOdéll t"éko t'mo111d1ok Á.H-n belulrol
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11

"i"'
u

Felh•lmodsl ctlü t6moc•tjsok ÁH-n be1Ulr61

821

14 1 825
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83

Közh•t•lmi bevllltele k

Teljesftés 2018.12.31

"
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2 070080 62S
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61,5
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61,S
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95,6
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100,0
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K.

G.

2018. évi

Rov11t·
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Kladhok
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100,0

108 231 726

11 397 834

80 94 7 952

37

39

24 660000
166 855 030

2 500000

12 228103
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Müködtsl bevételek
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Teljesltés 2018.12.31
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KS08
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70 258 0)7 601
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Z. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogat ásának elszámolása
Forintba ni

1.

e.

B.

A.

Men nyi ségi
egység

Megn evezé s

2.

1. A HELYI Ö NKORMANYlATOK M0Köots~NEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS

3.
4.
5.

• 1.1.o) Önk o r mányzati hi vatal mOködésének támoga tása
- 1.1.b) Te lepülés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát ás támog atása ;
-1.1.ba) A zoldterulet-11azdálkodíssal kapcsolatos feladatok ellátasának tán

6.

• 1.1.bb) Közv1lágltb fenntartásának támogatása

o.

Mutató

217,69

ha
km
m'

29 941240
156 439 500
323 829 900
26 265 OOO
66 515 674

100

J6.
J7.

· 1.1.a) Önk o rmányzati hivatal műkodésének támogatása· beszámitás ut
• 1.1.b) Telepűlés-Uzemelt etéshoz kapcsolód ó feladatellátás támogatásai

fii

217,62

18.

- Ll ba} A zoldterulet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellatásának tán

19.

-1. l .bb) Közvilágltás fenntartásának támogatása - beszámítás után

ha
km

20.

-1.l.bc) Köitemetó fenntartással kapcsol atos feladatok támogatasa - bemí
- 1.1 bd) Kóiutak fenntartásanak támogatasa beszámítás utan

- 1.6. A 2017. év ről 6thúzódó bérkompenzáció támoga tá sa

J5.

lJ
22
23.
24

- 1.1.c) Egyé b ön kormá nyzati feladat ok támoga tása · beml mltás után
- 1.1.d) Lakott kUlterUlettel ka pcsolatos felada tok támogatása · bernl mlli

27.

II. A TELEP ÜLtSI ÖNKORMÁNYlATOK EGYES KÖZNEVEL~SI FELADATAINA I

28.

• 11.1. óvoda pedagógusok, és az óvoda pedagógu sok nevelő munkáját köi
• 2018. evben 8 hónapra
- 11.1. (1) ovodapedagógusok bértamogatá sa
- 11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkájá t közvetlenul segítők bértámo1
• 11.1 (3) pedag szakképz rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvet

30.
3J.

32.
33
34.
35.
36.

37.
38.
39.

46.
47.
48.

· Mesterfokozatú végzettségO óvodapedagóeusok

40.
4J
42.
43.
44
45.

49.
50.

28100

110 805 383

28100

106 768 629

.

)

119 937
10 300
66 515 674
6 955

70
470000
2 700

119937

2 550
1
100

10300
66 515 674
6955

"

723 600
3 313 154

28100

3 313154
22 687 643

2 369 937 929

616 433

695 500

2 346 633 853

•

.i:::..

.
337,1
208,0
9,0

2 946 OOO
1470 OOO
2 946000

993 096 600
305 760000
26 514000

0,5

1473 OOO

336,6
208,0
9,0

991623 600
305 760000
26 514 OOO

327,8
208,0
9,0

1473 OOO
735 OOO
1473 OOO

482 849 400
157 880 OOO
13 257 OOO

14,7
2,9
0,1

21653100
2 131500
147 300

342,9
210,9
9,1

505 091 700
155 011500
13 404 300

ló
16

3 878
3 783

54 467

211 221 733
103 023 700

14
158

762 533
4 302 867

3 864
3 942

210 459 200
107 353 800

fő

118
4
4
1

401 OOO
367 584

8,9
0,7

3 568 900

1463000
1341084

47 318 OOO
1470 336
5 852 OOO
1 341 084

109,l
4,7
4,0
1,0

43 749 100
1727645
5 852 OOO
1341084

1
1

439 OOO
1611 OOO

439 OOO
1 611 OOO

fő

16
fő

• 2018 evben 4 hónapra
-11.l (1) óvodapeda11ógusok bértámogatás•
- 11.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkájá t kozvetlenul scg1ti5k bertámo
-11 l . (3) peda11 szakképz.rendelkezc5 óvodapedag. neveló munkájat kozvet
-11.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatasanak pótlólagos osszege
• 11 1 (5) pedag. szakképz.rendelkezö óvodapedag nevelő munkájat kozv '
- 11.2. Óvod a m Oködte tésl támogatás
· 2018. évb en 8 hónapra
2018. évben 4 hónapra
. 11.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min ősítésé ből adódó t
Alapfokozatú végzettségü óvodapedagógusok
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeda11 k1eg. tám. akik 2016. dec
·Pedagógus II. kateg sorolt óvodapedag. kiei tam. akik 2018. jan 01 1a
Mesteq:>e!da161us kate& sorolt óvodape:da& kieg. tám akik 2016. dec.
Mesterpedagógus kateg sorolt óvodapedag kieg. tám. akik 2018. jan (

22 300

217,62

106 768 629

723 600
3 313154

415 OOO

km
16
16
Ft
m3
Ft

26.

29

3 313154

107 464129
4 580000

28100

1939 092 485
7 236

695 500
3 313154

1. A HELYI Ö NKORMANYlATOK MÜKÖO~S~NEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS

- 1.1.e) Üdül őh elyi feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.2. Nem közművel összegyüjtótt háztartihi szennyvíz ártalmatlanítása
• 1.6. A 201 7 . év ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

25.

119937
10300
66 515 674

323 829900
26265000
66 515 674
1939 092 485

m

2049 897 868
997 020 200
632 230 340

29 941 240
156 439 500

6955

J4.

217,69

105 300 600
340549000

m3
Ft

J3.

Támogatás összege

105 300600
340549000

66 515 674

- Beszámltás összoge
- 1.2. Nem közművel összegyüjtött házta rtási szennyvlz ártalmatlanltása

J2.

Eltérés
Mutató

összege
3 313154

22 300
415 OOO

n

11.

fő

Támogatás

J

1.
Tényleges

997 020 200
632 230 340

119 937
10 300

JO.

km

H

4 580 OOO

f6

• 1.1.bc) Kö ztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatiis;;i

• 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
- 1.1.c) Egyéb ön kormá nyzati feladato k tá mogatása
- 1.1.d) lakott kü lterülettel kapcsola tos feladatok támogatása
- 1.1.e) ÜdUl6 helyl feladatok támogatása

Mutató

2 046 556 614
fő

G.
Módosítás

Fajlagos összeg Támogatás összege

70
470 OOO
2 700
2 550
1

7.
8.
9.

F.

E.

2018. évben

fő

16

16

589 200

fő
fő

.

ló
ló
16
16

Pedagógus 11 kategórniba sorolt óvodapeda11 kieg tam. akik 2016. dec
• Mesterpedagógus kateg sorolt óvodapedai k1eg tám. akik 2016. dec.

ló

51.

111. A TELE PÜLlSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERM EKJÓ LITI ls GYE

52
53

· 111.l Szociális ágozat1 osszevont pótlék
111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tamogatása

27 233

1576 361687

iAK TÁMOGATÁS A

257 309

420 645 606
188 046 207

~

1

1
1. oldal

l

439000

1,0

1611 OOO
2 032 569 663
188 046 207

.
27 233

.
.

35 562 370

'-0
(X')

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi á llami támogatásának elszámolása
Forintban'

S4
SS
S6
S7
S8.
S9
60.

Mennyiségi
egység

Megnevezés

1.

3 300000
SS 360

97

teliesí tményta moaatás
m. közC>sség1 alapellatás

múkod~s1

alaptámogatás

pszichiátr1a1

~teaek

85.
86.
87
88.
89.
90.
91.
91
93
94

sooooo
200000
310 OOO

61 200 OOO
73 260 OOO
s 369 920
325 OOO
141 900 OOO
19 293 OOO

Támogatás

Mutató

összege

J.

1.

H.

Tényleges
Eltérés
Mutató

Támogatás összege
61200000
73 260000

2
10
25

110 720

97

s 369 920

110 720

2SOOOO
8 250000

2
445
171

soooo

25000
3 300000
654 OOO

146 850 OOO
18 639 OOO
1500000
3 600000

4 030000

3
18
13

4100000
13 183 200

12
7 324,0

4100000
13 183 200

1500000
3 600000

4030 OOO

12
7 324

4 100 OOO

ti
74

3 400000

28

2 848 OOO

1 800

részere nyUJtott
mUkodes1 hó

alaptámoaatas

felad e11ysé1

• telJesítmenytamogatás

150000

3400000
11100 OOO

6

900000
28 676 139

111.3.n Óvodai és iskolai szociális segítö tevékenység támoga tása
fő

• 111.4.a. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértamogatása
b. lntézmény·uzemeltetest tamogatás

• 111.7. Bölcsóde, mini bölcsőde támogatása

83.

hó

felad egyseg

77

84

2SOOO
330000
109000

G.

1. támogató szolgáltatás

• Ili.S. Gyermekótkeztetós támogatása

80

177
3
18
13

h. psz1chiátna1 betegek nappah 1ntezmény1 ellatása

73
74
7S
76

81.
82

13
430

fó

F.

Módosítás

Fajlagos összeg Támogatás összege
3 400000

65
66
67.
68
69
70.
71

79

Mutató

b. Csalad- és gyern1"~Jólét1 kozpont
e; szociá l1s étke1tete'
da. házi seg1tsí"gnyu1tás • szocialis seg1tés
db. házi segit ségnyuJtds · személyi gondozás
f. 1döskorúak nappah mtezmény1 ellátása
g fogyatekos személyek nappali intézményi ellátasa
g (4) foglalk.tám.részesulő fagyal.személyek nappali int.ellcitasa

78

(.

D.
2018.évben

a. Család- es gyermek1ólet1 szolgalat

61.
62.
63.
64

72

e.

B.

A.

f6

111.S.a) A finan szírozás szempontjából elismert dolgozók bertámogatása

196,36

- 111.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívuh szumdei étkeztetCscnck tamogatása

30

79 744 OOO
20 458 OOO

482 OOO

373 084 OOO
1536

f6

47 334

285

324 679 477
13 490 190

fö

2S,O

4 419 OOO

110 475 OOO

1,1

fő

104,3

1993000

312 169 900

4,3

-

3 400000
10 200000
28 676139
85 440000
19 976000

7 S05000

45 792

4 860 900

26,6

117 S4S 400

2 209 500

12 869 900

116,7

349 283100

24 243 300

1 Sl8 soo
437 760

kisgyermekneve16k, szaktanacsadók
-111.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása bolcsöde1 da1kak,
középfokli végzettségú k1sgyermeknevel6k, szaktanácsadók

111.7 b) Bolcsóde1 uzemeltetés1 tamogatas
l 024 566 438

IV. A TELEPÜLtSI ÖNKORMÁNVZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

178 383 OOO

178 383 OOO

60 863 993

l 08S 430 431

IV l .a Megyei hatókőrü városi múzeumok feladataina k támogatasa

141500 OOO

141500000

- Jósa András Múzeum

- IV.l b. Megyei kónyvtárak feladataina k tamoaatasa
119 937

454

200900000
54 451398

119 937

telepulés
telepulés

83
41

telepulés

63

668 300
1060 760
1002 460

55468 900
43 491160
63154 980

83
41
63

- Móncz Zs11mond Megyei és Városi Konyvtár
IV.l.c. Megyeszékhely megyei jogú városok

kozművelódés1

fö

tamogatasa

200900000
54 451398

IV.l.h. Megyei konyvtár kisteleptilés1 könyvtári és kózmüv célU k1egeszitc5 támogatása ósszesen

LOOO f6 lakossá1szá mu vagy az alatti te lepulés

- 1-001- 1.500 fő lakosságszám kozotto telep ulés
- 1501 - S OCX> fc5 lakosságszám közOtt1 telepulés
- IV.l.t. A te lepulést Onkormányntok kOnyvt~n c~lú

~rdekelt~~gnoveld

3 /60 364

tamoaatása

SS 468900
43 491160
63 154 980
3 760 364

- IV 2.A teleptilés1 őnkorm.31tal fenntartott 111. támoeatott elöadómüv~slet1 Slerv. tamogatisa
támoeatas

207 400000

207 400000

97.
98.

- mükódésl támogatás

138 200000
120 OOO OOO
57 103 629

138 200000
120000000
57 103 629

S07 510396

s 598 743 406

-

művészeti

- Nyiregyházi Cantemus Kórus

• IV 3 Kulturális illetménypótlék

101

Jó adatszolgáltató onkormanyzatok támogatasa
Járásszékhely müzeumok szakmai támogatása

103

s 055 026107

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

102

36 206 903
1
400 918
3S 805 984

Önkormányzatot megilletll pótlólagos támogatás

e

J '

~

-.
\.i)

M óricz Zsigmond Szmház

99.

1 710

111.7.a) A finan szirozís szempontJából ehsmert dolgozók bértámogatása ·felsőfokú végzettsegli

95
96.

100.

5 696000

380589000
326197 977
13 050 720

200,31

1900000

1115.b) Gye rmekétkeztetós üzemeltetéso tamoaatása

12
68

2 oldal

Nyíregyhaza Megyei Jogu Váro s Önkormányzata 2018.évi költségveté sében tervezett bevételek teljesít ése

orint b an 1

„~

A

1

Rovat

reud

8

BE V!TE ll FORR ÁS MEGNEVEZt S E

81

3

Bill

4

8112

s

8113

6

8114

TelepUlts1óntorm;inyu.tol. kulturalis ftl1dato11nak umoaat.asa

7

8115

Helyi Onkormanvuto~ k1e-cesz1tö

8

8116

Elsumoluból n ;írmazó bevtttelek

Helyi onkorm.tinyutok mükodesenek iltaltinos timo11t;ísa

D

2018 . évi trt d t t1

2011. évi mód

ellfüjnyut

el6iri ny11t

E.

F.

TtlJH Ítés 12.31.

"

107 464 129

110 777 283

110 777 283

100,0

Ttltpules1 onl· •ev•s kozntvelesi fel1d1t.11nak tamoaatua
Telepules1 6nk noc.1ahs . rvermek1ólet1 e~ 1Ytrmeketkezteteisi

2346 633 853

2 369 321 496

236 9 321 496

100,0

feladatainak t1mo1at.is1

1576361687

1997007 293

1 997 007 293

100,0

1 024 56E 438

1085430 431

1085430 431

100,0

916421'1

91 642 )4)

100,0

35 143 292

35 143 292

100,0

5 055 026 107

5 689 321936

5689 321936

100,0

73,5

tamocaun
~

9
816

e.

Onkormi ny11t ok mCikOdts1 t ii moc atis11

2

10

3. melléklet

M úködes1 u lu tamocat asok álla mhauartason be1Ulr61
Egyéb mükodt!si célU tamoeatások beve1ele1 iillamhiz1artiison

11

belul
12

Múkodes1 c!- lu uoc1.il1s atve~ penzeszkOz

3S 100000

35 IOJ OOO

25 794 500

13

MUkOdes• célú atvett penzuzkoz

316 730 736

40 896 439

l2 558 412

5S,2

)4

· TÁMOP, ÁROP , KAB-KEF piilyillt

900 OOO

l 117 OOO

900 OOO

80,6

E1yeb tamoca11sol: ( Hiszek Benned Sport Proe,r1m II.

15

utem, autómef'ltes nap)

16

· Fejlesztés• feladatr1 átvet1 m uk célú pénztszkoz

On usen:

17.

18

82

19
20

23300000

23 427 298

777 764 666

62 710 024

8,1

l 024 OS4 542

878 1 78 105

135 390 234

15,4

74 732 060

74 732 060

• Felhalmozn celU onkormanyzatl timoaausok
825

21

fel1d1to~hot

iitvett p•
óssus~n:

23

83
831

20 162s11 781

16 080 383 920

15 35• 977 839

95,5

20 162 511 781

16 155 115910

15 429 709 899

95,5

Kozh1talm1 be vetelek
Jövedelemadok
• Termófold bérbuduiibO' narm JOv adó11

25
26
27

834

28

835

29
30
31
32

· Vaevoni t1pusú aoók
Ep1t menyad6

Osnes,n;

38.
39

84

40
41
42

8402

43

95 654

100.0

2 875 OOO OOO

2 875 OOO OOO

2 877 251 558

100,I

7 749 OOO OOO
400 OOO OOO

8 199 OOO OOO

400 OOO OOO

8 '76 855 841
CIS 225 561

103,4
103.8

80 OOO OOO

70 OOO OOO

71977331

102,8

16000000
50 000000
5 OOO OOO
25 OOO OOO

160aQOOO
50000000
10462152
25 OOO OOO

11 200 OOO OOO

11 645 SS7 106

19 932 189
44 495 853
6608 754
5 2S4 OOO
11 917 696 7'1

124,6
89,0
63,2
21,0
102,3

103,5
103,I

• Eeye b kozt't1taim 1 bevételek
Ta~aiterhe!es1 dtJ
• Adopo11ekok, ad6b1rS1i~
• Ecyeb birn&
• Szabalysertes1 ts helyszim birsac

34
3S
36
37

95 654

Termékek es szolgáh.1bsok adói
• lparüzn• adó
· Gep)lrm~.1dó
E1véb aruhaunal.at1 es nol1.1lt.at.as1 adok
• lde1enforealm1 adó

836

100.0

• E&yéb felhalm célú 1amoaatasok be vételei ilh1mh belül
· fe1lfsztés·

24

100,5

Felhalmozasi célú tamo11tuok iillamhi ztartason btlülr61

22.

33

S OOO OOO
666 323 806

Mükö drs1 bevetelek
Szol&:altatuo• ellentrttkt:
• Nem lak e.szol& heiy1s béri d1J
Lal:ber • územettetes
• E1Ytb Onkorm1nyzat1vaivon berbudasa

150 OOO OOO
300180000

167 261 678
300 180 OOO

173 116 360
309 580 389

100000000

100000000

140382 398

140,4

18 OOO OOO

27 522 914

34 937 542

126,9

189 916 OOO
112 S90 OOO

204 902 OOO

91530 375

44.7

365163451

132 541 709

36,3

44

8403

45
46

8404
8406

47

8407

Alta lanos for11lm 1 adó vtnzatent ese

688 748 694

523 779 260

402164 917

76,8

48

8408

K.amatbevtt elek

1 80 OOO OOO

81 633 577

112 431151

137,7

49
50.

8409

Eeveb perizucv• muveletek
Egyt!b mlikodts1 bevtl tl

107 OOO OOO

255 295
110 OOO OOO

32 295
7S 642 010

68.8

1 146 04 694

1880 698175

1'72 359146

78,3

142 OOO OOO
30 OOO OOO
10 OOO OOO

l 032 94) 757
30 OOO OOO
10 OOO OOO
6 596 680

63 741339
33 775 985
6 614133
6 596 680

182 OOO OOO

l 079 538 437

110 728137

85 OOO OOO

85 OOO OOO

85 OOO OOO

100,0

8~11

Kozvetitett szol&:iltatasok ellenerté'ke
• Tu!.aJdonos1 bevetel
· IC1szamliÍlzott 11t.1tinos for,.alm1 ado

51.
52
53
54
55
56
57

Osste$tn
85
852

853

Felha lmozjsi b evételek
- 1nca1l.1nok értékesitese
Ecveb ingatlan ené11esitt!s
Ttltkertékes1tu
Lakisveteb1r hatralék
Egyéb urcvi eszköz trtékt:shes
bssiesen~

58
59
60

86
864

62

B1iS

64.
65
66

összesen:

87
874

67
68
69

875

Felha lmozas• céhJ v1ssuttr1tendó tamoeatasok., kolcsOook
v1ssz.at érulést allam hiz1artason kivU1r61
• Lakuvísariás1, ép•tés1 kölcsbn
• Ecyeb kt:Ncsonok
Ecveb felhalmozasi ctlu 1h1t:tt penzuzkozbk
• LTP bef12etés v111ki:>zmú h1t•I

71
72

• Jtccsa rnok. Uszoda oner6 v1sszafoeti!s
• f t Jitszté s1 feladatokhoz .1t\ten ~nzeszkozo~

2mm!l.

73 .
88

7S

88111

77

54,I
9 1,7

5 OOO OOO

5 OOO OOO

4 772 419

9S,4

5 OOO OOO

5 OOO OOO

4 397 312

87,9

8 OOO OOO

8 OOO OOO

5 955 664

74,4

121590 OOO
1010958 513

21 590 OOO
51 3S7952

21590 OOO
Sz 891 678

100,0
103.0

1150 548 513

90947 952

89 607 073

98, 5

131313 4111

131 313 411

100,0

l 002 91 5 459

1002 915459

100,0

10 OOO OOO OOO

12 350 OOO OOO

9 850 OOO OOO

79,8

3 418 241 8 17
17 407 4S8 796

3 045 209 309
17 407 458 796

3 045 209 309
17 407 458 796

100.0
100,0

163 286 962

163 286 962

159 270 112

JS4 637427

• Rov1d le 11r1tu h11e1
8812

Belföldi értékpapírok bevettlt1

79

8813

Maradvany 11enybevétele
• Elózó ev kohse1vetes mu~dvanyjn.al •1tnyb
• E16z6 év koltJéeveteJi maradv; nyá nak 11ényb.pí ly

80
81

„.

10 199 019
95 199 019

Hitel·. kblcsonfelvetel ;11amhírtartason kivülröl

78.

82
83

18 853183
103153 183

F1nansz1ro z1si be vételek

HosszU leJ.ilratU h1te.,1ntéz.ményi f e lUJitu

76

17 420 776
102420 776

Felhalmo1As1 celU atvttt pe n 1eszkozok •ttam h jrtanjson kivUlr61

70

74

8814

Államhizt artáson belU11 m•1előleeezts
K1ecvenhtó. fugö atfuto beve telek

&1· 9

10,3

Ecveb mükodes celU at\tett penzeszközók
· Fe1lesu és1 felada tokhoz il tven pe

63

6,2
112,6
66,I
100,0

Müköd t s i célú atvttt ptnzeszkOzók allamhi ztartason kivülr61
• MúkOdes· celú v1nuténtend6 t1 mo1at isok, köksonok
viuzatérUltse i ll amháztirbson kívUlr6l
-T1c1 kolcson

61

12,7

Bev éte~k

mindössz:eHn

97,5

98 705 373
711'6 '21 415

71 623 395 511

66634884645

93,0

/\ 1

Q

3.1 mell éklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányuta 2018.évi koltségvetésében tervezett bevételek teljesítése kotelez6,onként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintba ni

Rodt
rend

Bl

e.

D.

Ttljesfth 12.31

Kottlezc5 ftl•dat

mUkodtstnek „1tal.inos t.1moe1tiiu

110 777 283

110 777 2U

BEVtTEll FORRÁS MEGNEVEZtSE

He~ Onkormanvz•tok

811Z

Telepules1 onk enes koinhtlesr fel1d1t11n1k t.1moe1t1wi

Z 369 321496

2 369 321496

8113

Teiepulet.1 onlc szoc1.-M 1~rmtkt6ltt1ts1vermeketkeztetés1
fel1d1t11n1k tamoeatua

1997 007 Z93

1 997 007 293

8114

hlepule-s1 onkorm1ny11tok kulturahs fel.d1t11n1k t1moe1t<1u

1085430431

108500431

BllS

Hely1 onkormanvz•tok k1e1euitó t•moe•tiis1

91642 141

91642 141

B116

Elsamolasból sz•rmaió bevételek

35143 292

35 143 292

5 689 321 936

s 689 321936

ö~

9.

816

11

belul
Múkodtst celu noc1ahs atvett penzeukOz

25 7!M 500

25 794 500

13

Mükodts• celu atvett penzeszkoz

22 558412

22 558 412

14

TAMOP, AROP , kAB KCF pajyaut

900 OOO

Ecveb tamoeatuot (Hrsak hnned Sport Proeram 11
utem. automentes napi

IS
16

fe1iesztes• fel1d1tra ltvttt muk cetu penzeszkoz

23 421298

23 427 298
62 710 024
48152 912

82

Ftlh1lmozas1 celu onkormínvzat1 tímo11t~sok

825

74 732 060

őssuun;

81

24

831

- Termofoid berbudai.a~ Sufm.pcw adói•

834

15429 709 899

9S6S4

ssa

2 817 251 558

• 476 85S 841
415 2Z5 561

8 476 855 841

71977 331

71 977 331

2 877 2s1
835
- lparüzés1 ado
Gep1armü1d6
E1yéb áruhasznál1t1H szol1álta1ás1 adok
• lde1enfor&1lm1 adó
T1laiterhe1es1 d11
Adópotlekok, 1dob1rsa&ok
fa'éb b.na1
· Sub11~rtts• ts helyst1n1 b.ru1

19 932 189

19 932 189

44 495 853

44 495 853

6 608 7S.
5 ZS. OOO

2 445 359

39

84

40

64(;]

5zol11lt1t1sok ellenerteke
Nem lak e uo'c h•lv•s b•rl d11
Lakber + utemeltetts

43

Esv•b onkormanynt1 va1vcn berbeadua

8403
S404
6406

• Kozvetitett nol1iltatások ellentrtfkt

47
48
49
50

8409
6411

171116 360
309 580 389

173 116 360
309 510 319

140 382 398

140 312 398

34 937 542

34 937 542

• Tul11donos1 bevetel
K1sz1ml12ctt 1lt1l1nol fo1111m1 adó

91530375
132 541 709

9153037S
132 541 709

6407

• Altalanos for11lm1 ado v1nzatf'r1tese

402 164 917

402 164 917

8408

• Kamatbetttelek

112 431151

112 431151

32 295
75 642 010

E1yeb pf'nzusv1 muvelf'tf'k
Ecveb mükodes1 bevetel

853

Ftlh1lmodsi bevetelek
ln11tlanok ert•ku1tese
E1Yéb in11tl1n ertf'ktsités
- l • lekertekf's1tfS
- Lakasvétf'hir hatra1fk
E1yeb tar1y1 eszkoz énékes1tés

sa.

63 741 339

Össz~

86

60
61

86S

Műk odes1

celU 1tvett pénzeukozok államháztartáson kívulr61
Mükodes• celU v1n1ateutend6 i.moeatasok. koluOnOk
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4.1. me llé klet

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önko rmányzata 2018. é vi költ ségvetésében tervezett kiadások fela datonké nti teljesítése k ötel ező,ö nk é nt
vá llalt és á llamigazgatási feladatok bontásban
Forintban!
A.
1.

Megnevezés

e.

B.
Teljesítés 12.31.

Kötelező

feladat

2.

Kisegítő

33 459 505

33 459 505

3.

Állat egészségugy1 feladatok

101875162

101875162
122 921886

mezögadasági szolgáltatás

4.

Gyepmesteri telep

122 921886

5.

Egyéb városuzemeltetés1 feladatok

117 554 553

6.

Zoldfelulet fenntartás

479 345 991

479 34S 991

7.

Csapadék és belvízelvezetés

194 594188

194 594 188

8.

Telepulés vízellát ás

9.

Kozvilágítás

10.

Kozutak, hidak fenntartása

11.

Lakóingatlan (karbantart„uzemelt .)

12.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)

13.

Intézményi világítás, tűzvédel mi feladatok

14.

Tanműhelyek

15.

D.
Önként v állalt feladat

E.
Államigazgatási
feladatok

117 554 553

12 600 001

12 600 001

373 243 790

373 243 790

1679 333 823

1679 333 823

289 999 999

289 999 999

50 OOO 003

50 OOO 003

129 374 997

129 374 997

12 025 OOO

12 02S OOO

Sport létesítmények uzemeltetése

150 OOO OOO

150 OOO OOO

16.

Kozfoglalkoztatás

154 422 951

154 422 9Sl

17.

SZ1gliget1 gyermekudulö uzemeltetése, felújítás

32 750 002

32 7SO 002

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
18.

Kft ellátott feladatok

3 933 501851

3 783 197 296

123 387 297

123 387 297

150 304 5S5

19.

TársasháZI lakások uzemeltetése

20.

NLC kezelés Onkormányzat

72 111359

72 1113S9

21.

NLC kezelés NYIRW

31 746 715

31 746 715

22.

Lakbértámogatás

12 960 794

12 960 794

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK

13 800 OOO

24.

Kornyezetvédelm1 célfeladatok

17 439 030

2S.

Repülőtér üzemeltetés

28000 OOO

26.

Ingat lanok őrzése, ingatlankezelés

27.

Területelőkészítés

28.

Szakértői, tervezési díiak

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

30.

NyíregyháZI 1pari Park Kft.

31.

Észak-magyarországi Kozlekedés1 Kozpont Zrt.

13 800 OOO
17 439 030
28 OOO OOO

S61300

S61300

168 573 167

168 S73 167

42173 841

42 173 841

101800 OOO

101800 OOO

22 316 8S3

22 316 8S3

109 994 8S3

109 994 8S3

32.

Helyi kozlekedés biztosítása

654 770 9SO

33.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

252 919 27S

654 7709SO
2S2 919 275

34.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

79 986 OOO

35.

Bozsik Akadémia

25 SOO OOO

2S SOO OOO

36.

Kiemelt csapatsportágak támogatása

62 OOO OOO

62 OOO OOO

37.

Város-Kép Nonprofit Kft.

38.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

39.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

S67 300 OOO

Sóstó - Gyógyfürdők Zrt.

475 372 191

40.

79 986000

233198 S99

233198 S99

6046S OOO

60 46S OOO
S67 300 OOO
47S 372 191

Nyírvidék Képző Kozpont Kieme lkedően Kozhasznú
41.

Nonprofit Kft.

42.

NyíregyháZ1 Turisztikai Nonprofit Kft.

43.

Onkormányzati felújítások

29 393 OOO

29 393 OOO

60 OOO OOO

60 OOO OOO

444 949 64S

444 949 64S

44.

Városi lőtér

2 OOO OOO

2 OOO OOO

4S.

Borbánya Hulladéklerakó Uzemeltetés

37 913 06S

37 913 065

46.

Egyéb vagyoni kiadások

31S47137

31S47 137

l. o ldal

-

e;

e,'

4.1. melléklet

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzat a 2018. évi költ ségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önkén t
vállalt és államigazgatási feladat ok bo ntásban
Forintban!

e.

B.

A.

Teljesítés 12.31.

1.

Megn eve zé s

47

Vagyonb1ztos1tas

35 587 371

48

Tovabbszámlázott vagyoni kiadás

17 435 560
3 815 203 002

49.

Vagyoni kiadások

50.

Rendszeres pénzbeni ellátás

181082 OOO

51.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

164 561928

52.

Lakbértamogatás

Kötelező

feladat

E.

Önként vállalt feladat

Álla m igazgatási
f eladatok

35 587 371
17 435 560
1 215 325 973

2 599 877 029

82 986 077

81575 851

8 700 OOO

4 310 OOO

1455 OOO

53.

Periferia Egyesulet

54

Bursa Hungarica

5 599 OOO

55.

KeknefelejCS Alap1tvany

6999 996

56

Human-Net tanyagondnok

7 070 297

57.

Nyiregyháll Egyházmegye -Huszárvár mükodése

11100 OOO

11100 OOO

58.

Nyiregyház1 Egyházmegye -óvoda, iskola k1eg. támog.

51516663

51516663

59.

Egyéb szociahs kiadások (pályazatok, kutatás.fejlesztés )

378 561

378 561

5 599 OOO
6 999 996
7 070 297

60.

5z1ghget1 gyermekudultetes

1 760 OOO

1 760 OOO

61.

KAB-KEF pályázat

1236 528

1236 528

1548 718

1548 718

62.

Ertekunk a csalad projekt

63.

ldösugy1 Tanacs tamogatas

64.
65.

900

900

ldősbarat Onkormanyzat

350 853

350853

ENTERI ATWORK program

167 869

167 869

66.

Rászoruló Hallgatókért Kozalap1tvány

3 OOO OOO

3 000000

67

lfjusag1 célfeladatok

6 265 919

6 265 919

68

5Nl-s gyermekek fejlesztesenek tamogatása

69

Koznevelés1 célfeladatok

70.

Szociális és Kóznevelési kiadások

16 838 200

16 838 200

410 OOO
474 352 432

410000
115 594 574

358 757 858

71.

Kulturális celfeladatok

4 508 449

4 508 449

72.

Josa A. múzeum 150 éves évfordulója

1905 OOO

1905 OOO

73.

Civil Ház mükodtetése, tagdíj fizetés

74.

Városi nagyrendezvények

-

181082 OOO

1455 OOO
13 010 OOO

D

4 OOO OOO

4 000000

23 483 136

23 483136

10 325 416

10 325 416

15 000000

15 000000

Varos1 rendezvenyek, tarsadalm1 unnepek kozosség1
75.

sz1nterek

76.

Nagyegyuttesek tamogatasa

77.

Josa a. Múzeum allomanyfentartas

316 200

316 200

78.

Happy Art Alapítvány nívódíj

110 605

110 605

79.

Helyi

80.

Kulturális kiadás

81

Polgármesteri keret

82.

Kepv1sell5 testulet k1adasa1

83.

K1tuntetések

33 232 670

33 232 670

84.

Kulugy1 és EU-s célfeladatok

11335 075

11335075

85.

Testvérvárosi jUb1leum1 évfordulók

7 543 774

7 543 774

onszerveződő

kozosségek pénzugy1 alapja

Városd1plomác1a, testvér és partnervárosi kapcs.

24 200 OOO

24 200000

83 848 806

83 848806

18 960820
112 678 800

18 960820
112 678 800

elősegítő

progr. rendezvenyek

4 940 507

4 940 507

87.

Onkormanyzat1 Tervtanács

8 872 905

8 872 905

88.

Megyei Jogú Varosok 5zovetsége

3 583 560

3 583 560

89.

Kozb1ztonsag1 megallapodas

5 000000

5 000000

90.

Kozb1Ztonság1 Alapítvány

8 500 OOO

8 500000

91.

tpulettervezés Oktatásért alapítvany

92.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

93.

Mária út Kozhasznú Egyesulet tagdíj es programok

86.

5 OOO OOO

5 OOO OOO

19 889 672

19 889 672

139 635

139 635

2. oldal

~'

e;

G8

4.1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként
vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
Forintban!
A.
1.

Megnevezés

B.
Teljesítés 12.31.

(.

Kötelezö feladat

D

E.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladatok

94

Egyéb onkormányzato feladatok

9144 OOO

9 144 OOO

95.

Lejárt 1fjusag1 kolcson elszamolast kovető visszaf12etés

1077 593

1077 593

6 194 714

6 194 714

96

Nyirsego Tobbcelú K1sterseg1 Tamogatas

97.

Peres ugyek k1adása1

59 291017

59 291017

98.

Nemzet1ség1 onkormányzatok tám ogatása

10 500 OOO

10 500 OOO

99

Sport célfeladatok

72 103 472

72 103 472

100

Városi sportrendezvények

16 144 697

16 144 697

1 S67 570

1 567 570

101.

EMMl-M.J V.SZ Sporttalalkozo

102

Hiszek Benned Sport Program

5 OOO OOO

5 OOO OOO

103

Hiszek Benned Sport Program II. utem

3 567 045

3 567 045

424 267 526

121245 845

2 483 345

2 483 345

12 729 279 729

46 780 386

104.

Önkormányzati egyéb felada tok

105

Polgarvédelmo k1adasok

106

VarosfejleszteSI koadasok

107

AFA befizetes • egyeb adók

43 377 824

303 021681

12 682 499 343
43 377 824

108

Kamatfizetes

49 594 002

49 594 002

109.

Onkormanyzat1 szamlákkal kapcsolatos k1adasok

42 615 836

42 615 836

110.

Tovabbszámlázott kiadások

1122 OOO

1122 OOO

10 962 OOO

10 962 OOO

111.

Társadalmi szervezetek támogatása

112.

BefizetéSI kotelezettség

113

Elllző évo bevételek visszafizetése

114.

Hosszu lejáratú h1tel,kolcson torlesztés

115

Rov1d le1aratú h1tel,kolcson torlesztes

116

Belfoldo ertékpapirok k1adása1

117

Allamháztartason beluli megelölegezes

3 616 563

3 616 563

142 275 898

142 275 898

46 OOO OOO

46 000000

1002 915 459

1002 915 459

12 350 OOO OOO

12 350 OOO OOO

163 286 962

163 286962

118.

Önkormányzati kiadások m indösszesen:

35 318 703 235

5 284 627 419

30 034 075 816

119.

Egészségugyo Alapellatás1 lgazgatósag

596 451 321

564 782 828

31668493

120

Eszterlanc Északi óvoda

935 002 296

912 190 842

22 811454

121

Gyermekek Haza Deli óvoda

836114 018

826 660 957

9 453 061
23 686 282

122.

Tunderkert Keleti óvoda

850 203 369

826 517 087

123

Búzaszem Nyugati óvoda

610 741474

604 486 349

6 255 125

124

Kozintézményeket Mükodtetó Kozpont

1279 279 881

1137 791526

141488 355

125.

Morocz Zsigmond Megyei és Városi Konyvtár

525 721 530

479 990 339

45 731191

126

Váci Mihály Kulturális Kozpont

323 816 392

319 032 473

4 783 919

127.

Nyiregyhazi Cantemus Kórus

302 623 028

100 894 517

201728511

128

Jósa Andras Múzeum

610 393 433

577 901390

32 492 043

129

Nyiregyházi Szociális Gondozási Kozpont

881013 036

880 397 615

615 421

130.

Nyíregyházi Csalad -es GyermekJólet1 Kozpont

415 291383

337 230 455

78060928

131

Nyiregyhaz1 Gyermek1ólet1 Alapellataso lntezmeny

943 857 952

942 600 761

1257191

132.

Gazdasági Feladatokat Ellátó Kozpont

26 551869

26 551869

2 052 235 461

900 356 608

133
134.
135.

Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Polgarmestero Hivatal
ebből

- lgazgatas1 kiadások
- Eseti penzbeni és termeszetbeni ellatas

136.

Intézmények bevétele összesen:

137.

• K1egyenlitö, fuggó átfutó bevételek

Ullo

ON KOllMANnATf't11Nl10mmN;

25 880 500

25 880 500

11 215 176 943

9 463 266116

940 546 601

'17'17'1'1Z6m

3. oldal

550 107 392

601 771461

1150 139 366

601 771461

940 546 601

1'17'+7 m
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!iOl 7714!il

Ny ir·f'g) h:írn l\ t.J. V. Ö11ko n11:l 11p:1I i1:Ín) il:irn ;il:l t ar·1010 inlt1mt11~·l'k 2018. évi b4'\ tleli clöinl11)7al:Í1rnk tcljt"sitésc

B.

A,

Működési

1

e.

D.

E.

célú támogatások államháztartáson belülröl (81)

F.

G.

H.

J.

1.

Felhalmozási célU támogatások álla mháztartáson belülről (82)

K.

M.

L.

~.

N.

o.
Működés i

Közhatalmi bevételek (83)

P,

Q.

teljes.

y,

lll<'llékkt

bevéte le k (64)

M e gneve z és

Egémégügyl Alapellát ási
2, l&••&•tóság

y,

eredeti

mód.

telje s.

516 900 OOO

518 935 221

518 935 221

100,0

10 639 661

10 639 661

100,0

eredeti

mód.

802 800

telj es.

eredeti

mód.

teljes.

y,

eredet i

mód.

16 589 700

31 668 493

31 668 493

100,0

35 028 234

38 486 561

34 812 338

90,S

31 415 868

33 262 182

28 348 358

85, 2

38 223 018

38 850 008

34 775 413

89, 5

23 162 815

23 777 708

22 695 473

95,4

127 829 935

134 376 459

120 631 582

89,8

26 334 4 00

106 483 968

95 895 571

90,1

3

Eszterlánc lszaki Óvoda

4

Gyermekekháza Déli óvoda

2 923 405

2 923 405

100,0

5

TUndérkert Kele ti óvoda

3 873 512

3 873 512

100,0

6

BUzaszem Nyugati óvoda

2 121 615

2 121615

100,0

19 558 193

19 558 193

100,0

1427 440

1427440

100,0

539 452 41 2

556 628 867

529 866 998

95,2

18 459 935

18 459 935

100,0

108 849 573

108 849 573

100,0

13170000

24 854 167

24 854 167

100,0

3 561 951

3 561951

100,0

1 OOO OOO

1 000000

100,0

64 OOO OOO

81789781

81789781

100,0

11 913 920

66 731 201

66 731 201

100,0

53 471 680

53 471 680

100,0

4 755 800

1184 904

1184 904

100,0

476 499 576

476 499 576

100,0

10 515 600

802 800

y,

10 515 600

~

100,0

Enterlánc hzaki Óvoda

7. összesen
8,

Nyfregyh~zl Cante mus KC)rus

11 318 400

11318400

100,0

3 OOO OOO

Közintézményeket

9. Működtetö Közoont

f-----

Móricz Zs.M egyei és Városi

10. Könyvtár
Váci Mihály Kul turális
11. Központ

12.

118 651875

Jósa András Mú1eum

37 339 200

80 283 540

260 791 608

260 791 608

100,0

146 876 680

148 180 799

148 180 799

100,0

108 813

108 813

100,0

26 916 521

25 385 361

94,3

17 067

17067

100,0

1 041377 914

1 371 816 543

1319 190 240

96,2

29 166 269

55 803 288

1 070 544 183

1 427 619 831

Nyíregyhid Szociális

13. Gondozási Központ
Nyíregyházi Család-és
14. Gyermekjóléti Központ
Nyiregyhád Gyermekjóléti
15. Alape llátási Intézmény
l űat.dasagi f eladat okat c.•1ato
16. Központ
17. I ntézmény összesen

26 841 247

655 221595

1106 358 421

1106 358 421

100,0

54 030 500

85 544 099

31513 599

36,8

709 252 095

1191902 520

1137 872 020

95,5

18. Polgárm esteri Hivatal
19. M indösszesen

~

37 339 200

174 639 653

174 639 653

100,0
7 500 OOO

37 339 200

174 639 653

174 639 653

100,0

7 500 OOO

1 o ld•I

6 577 049
6 577 049

6 577 049
6 577 049

100,0
100,0

55 803 288
1 374 993 528

100,0
96,3

.

11
\.()

N~Íl"C'2.) h :lu1 '1.J. V. Ünku1má 11p:tl idll) l lÁ~a atí l :'lll 01'Ö inli-Lmin)C'k 20 18 . r,·j bo i lt'h t'luir:lnH:tHmak lf'l 1r~ 1h' ~t'

A.

R.

s.

T

u

x

w.

y

z

M ű köd és 1 célú ~tvett pén1euk61 (86)

Felhalmoztsl bevé telek (BSJ

1

v.

AA.

AB.

AC.

AD

Felhalmoiási célú ;hvett pén1eszk ö1ök {87)

~.

AE.

AF.

mtlliklt l

AG.

Koltségve tésl bevé telek (Bl-871

Megnevezés
eredett

teljes.

mód .

E1émé1u1yl Alapellótbi

Eu t erlánc l suiki Óvoda

4

Gyermekekháztt Dél i óvoda

~

Tundérkert Keleti Óvoda

6

Bu11uem Nyu1at1óvoda

eredeti

telje.s.

mód

eredeti

"

mód.

t eljes.

ered eti

"

-

z. 11••1•tód1
3

"

---.

--- -----

-

m ód

teljes.

550 60 3 714

550 603 714

100,0

35 028 234

49 929 022

46 254 799

9].~

-~-~-

-

---

---

---

"

S33 489 700

31 4 15 868

36 185 587

31 271 763

38 2l3 018

53 239 120

49 164 525

92,3

23 162 815

25 899 323

24817088

95,8

127 8Z9 935

165 253 052

151508175

91,7

-~

Enterl•nc tsnki Óvoda

7

6sszesen

a.

NyireCYhjzi Cant emus Kórus

-

l<6llnté1ményeket

9.

5000000

5 917 9ZS

s 917 925
-----

l_O(),(l_

Mük6dtet6 Köwont

34 334 400

112 401 8 93

101813 496

90,6

539 452 412

558 056 307

531 294 438

95 ,2

131 821
875
-- -

152 524 584

152 524 584

100,0

64 000 000

87 789 448

87 789 448

100,0

M óric1 ZS.Meayel és Városi

10. Kl!nyvtir
Vicl Mlh;lly Kulturális
11. Kötpont

15 748

15 748

12. Jósa Andr~s Mú1eum

118110

118110

Nylreayh'11 S1ocl;llls
13. Gondozjsf K61pont
Nyíreayhótl csal~d-és
14. Gyermekjóléti Kö<pont
Nylregyhótl Gyermekjóléti
IS. Ah1pellátásl Intézmény

-·

uazaasa11 teiaaatout ~•1oto
16. Köz.pont

17. Intézmény összesen

133 858

360909

360 909

100,0

-

100,0

1421968

1421 968

---

100,0

--

100,0

7 972 384

7 972 384

100,0

--

-

129 536 660

389 084 983

389 084 983

100,0

151 632 480

149 365 703

149 365 703

100,0

476 608 389

476 608 389

100_._o

26 916 521

25 385 361

94,3

17 067

17 067

100,0

1 738 938 709

2 668 621661

2 615 995 358

98,0

95 696 769

153 152 539

99 122 039

1 834 635 478

2 821774200

2 715 117 397

26 841 247

133 858

100,0

5000000
3 OOO OOO

133 858

-

·-

18. Pol1ármesterl Hivatal
19. Mindösszesen

----

-

133 858

100,0

8000000

15 673 186

15 673 186

3000 OOO

3 000000

18 673 186

18 673 186

100,0
100,0
100,0

2 000000
2 OOO OOO

z 228 103
2 228 103

2 oldal

2 228 103
2 228 103

100,0
100,0

64 ,7
96,2

(p
(_"'")

N}' Íl'f'~)h:íza ~1 .. J. V. Ö11lrnn11:l11)7.:1I idll)'Íl:í~:1 al:í l:u l 07Ú í11té1111f.11ytk 2018. évi lte\•éltli tl öid n)NllÍtna k leljtsítése

5. melléklcl

Forintban!

AH.

A.

Al.

AJ.

AK.

Al.

Kö1pontl, lrányitószervi t á m o g atás {8816)

1.

AM.

AN .

AO.

AP.

Maradvány igénybevétele (88 13)

AQ.

AR.

AS.

AT.

AU.

AV.

AW.

%

Be v é te 1 összesen

F inanszíroiási bevételek (88)

Megnevezés
mód.

teljes.

17 632 922

33 118 636

33 118 636

100,0

Eszterlánc tszaki óvoda

893 105 153

907 347 142

889 012 637

98,0

eredeti

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

te ljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

Egémégügyl Alapellátási

2. lgalgatóság
3

37 447 677

149 094 394

149 094 394

100,0

55 080 599

182 213 030

182 213 030

100,0

588 570 299

732 816 744

732 816 744

100,0

1 576170

1 576170

100,0

893 105 153

908 923312

890 588 807

98,0

928133 387

958 852 334

936 843 606

97,7

4

Gyermekekhá2a Déh óvoda

817 128 811

826 159 360

804 853 618

97,4

1 685 754

1 685 754

100,0

817 128 811

827 845 114

806 539 372

97,4

848 544 679

864 030 701

837 811135

97,0

S.

Tündérkert Keleti Óvoda

799 059 469

824 201 620

802 443 867

97,4

1423 072

1423 072

100,0

799 059 469

825 624 692

803 866 939

97,4

837 282 487

878 863 812

853 031464

97,1

6

Búzaszem Nyucat1 óvoda

589 908 295

595 677 261

586 290 994

98,4

1370 022

1370 022

100,0

589 908 295

597 047 283

587 661016

98,4

613 071110

622 946 606

612 478 104

98,3

7.

Eszterlánc ~szaki óvoda
összesen

3 099 201 728

3 153 385 383

3 082 601116

97,8

6 055 018

6 055 018

100,0

3 099 201 728

3159 440 401

3 088 656 134

97,8

3 227 031 663

3324 693 453

3 240 164 309

97,5

8. Nyíreuháll Cantemus Kcírus

----

154 318 355

161 202 833

161202833

100,0

78192 972

78 192 972

100,0

154 318 355

239 395 805

239 395 805

100,0

188 652 755

351 797 698

341209301

97,0

809 358 754

810 370 826

743 941 759

91,8

6 310 961

6 310 961

100,0

809 358 754

816 681 787

750 252 720

91,9

l 348 811166

1 374 738 094

1 281547158

93,2

468 957 799

475 884 806

459 582 305

96,6

3 292 948

3 292 948

100,0

468 957 799

479177 754

462 875 253

96,6

600 779 674

631 702 338

615 399 837

97,4

306 627 765

277 392 271

242 516 243

87,4

5 539 616

5 539 616

100,0

306 627 765

282 931887

248 055 859

87,7

370 627 765

370 721335

335 845 307

90,6

Közintézményeket

9. MOködtetö Köioont
Móric1 Zs.Megyei és Vár<C>sl

10. Könyvtár
Váci Mihály Kulturális

11. Kö zpont
12. Jósa András Múzeum

262 314 964

267 445 884

267 445 884

100,0

140 796 208

140 796 208

100,0

342 314 964

408 242 092

408 242 092

100,0

471851 624

797 327 075

797 327 075

100,0

789 206 245

795 110 539

718108 418

90,3

15 843 677

15 843 677

100,0

789 206 245

810 954 216

733 952 095

90,5

940838 725

960 319 919

883317 798

92,0

329 638 588

359 469 190

353 145 568

98,2

60 721 517

60 721517

100,0

329 638 588

420 190 707

413 867 085

98,5

329 638 588

896 799 096

890 475 474

99,3

993 233 734

989 865 425

913 540 334

92,3

6 411 335

6 411335

100,0

993 233 734

996 276 760

919 951 669

92,3

1020074 981

l 023 193 281

945 337 030

92,4

28 884 410

28 884 410

25 117 145

87,0

1 417 657

1 417 657

100,0

28 884 410

30 302 067

26 534 802

87,6

28 884 410

30 319134

26 551 869

87,6

7 259 375 264

7 352130 203

7 OOO 320 241

95,2

117 447 677

473 676 303

473 676 303

100,0

7 376 822 941

7 825 806 506

7 473 996 544

95,5

9 115 761 650

10 494 428 167

10 089 991 902

96,l

89,7

17 098 968

17 454 378

17 454 378

2 327 405 919

2 226 430 348

1999050 813

89,8

2 423102 688

2 379 582 887

2 0 98 172 852

88,2

93,9

491 130 681

491130 681

491130 681

9 704 228 860

10 052 236 854

9 473 047 357

94,2

11 538 864 338

12 874 011 054

12188 164 754

80000 OOO

Nyíregyházi Szociális

13. Gondo1ásl Központ
Nyíregyházi Család-és

14. Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti

15. Alapellátási Intézmény
uazaasag1 t' e1aaatokat r:• iato

16. KÖlpont
17. lnte zmény összesen

18. Polgármesteri Hivatal
19. Mindösszesen

2 310 306 951
9 569 682 215

2 208 975 970
9 561106 173

1 981 596 435
8 981 916 676

100,0
100,0

(i
3 . oldal

94,7

„
-.\

6. melléklet

Nyír egyh áza M.J.V. Önkormányzat Irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási elöírányzatának te ljesítése

A.

B.

e.

D.

E.

F.

Szem é 1 y 1 J u t t . (Kl)

G.

H.

1.

).

M u n k a adó t t. J . (K2)

K.

l.

M.

teljes.

"

Do 1o1 i k la d á s (K3)

Mecnevez és

eredeti

1.

mód.

teljes.

"

eredeti

mód

teljes.

"

eredeti

mód

2.

EgésuégOgyl Alapellát"'si
11azeat6sá1

321203 589

339 788 233

328 011688

96,5

68 399 386

72 023 431

71173 897

98,8

178 967 324

301 DOS080

190 087 249

63,2

3.

Eszterlánc ~szaki óvoda

591403 156

604 319 058

595 398 945

98,5

127 099 383

132 987 454

132 807 852

99,9

204 279 848

215 641269

200 890 946

93,2

4

Gyermekekháu Déli ó voda

SS3 653 9 17

557 673 731

549 937 486

98,6

117 860 991

121264012

121158 94 3

99,9

173 037 l/l

118 841196

158 771827

88,8

5

TUndérkert Keleti óvod a

5 16 531312

526 916 249

522 337 294

99,1

111545 429

115 859 373

115 859 373

l DO,O

204 677 846

213 143 533

189 062 045

88,7

6

Buzuzem Nyucati óvoda

395 340 862

397 258 415

394 247 713

99,2

85 317 662

87 983 720

87 983 720

100,0

128 677 586

131 160 703

121966 273

93,0

7.

Enterlánc Enaki Ovod a
Ösnesen

2056 929 247

2086 167 453

2 061921438

98,8

441 823 465

458094 559

457 809 888

99,9

710 623 051

738 797 701

670691091

90,8

91806 478

141 702 698

115 657 145

81,6

18 344 202

27 847 460

25 689 403

92,3

63202 075

169D01183

148030123

87,6

163 436 635

166847 379

148 152 055

88,8

35 136 431

36052326

31 955 743

88,6

1142 914 549

1164 514 838

1096918 295

94,2

8.

Nyfrecyhili Cantemus Kórus
Kölinté1ményeket Mú l<ödtetö

9.

Klhpont
Mórkz Zs.Megyei és Vc\rosi

10.

K6nyvt•r

200972 642

214 201 526

201903171

94,3

43 438 174

46 258 575

44 622 590

96,5

237 188 408

138 682 479

128 725 203

92,8

11.

Váci Mihiily Kulturális f<Ozpont

146 507 513

144 333 368

137 095 373

95,0

32 114 190

32 247 841

31950 146

99,1

187 006 062

18417 1486

145 S85 090

79,0

12.

Jósa András Múzeum

232 433 D03

294 703 458

268 405 484

91,1

49 908 953

6S 081878

59 070 392

90,8

144 939 468

335 257 579

240 574 896

71,8

u.

Kö1pont

615 396 210

620909 316

590 463 181

95,1

133 591 302

134 833 IS8

132 522 036

98, 3

183 351213

186 077 445

143 153 730

76,9

14.

Nyfreevh'zi Család-és
Gyermekfólétl Központ

239 716 267

305 286 454

278 OS2 274

91,1

52 283 2S8

64 697 242

60 017 331

92,8

29 639 063

68 294 895

46 038 951

67,4

IS.

Nyíregyházi GyormekJOlétl
Alapellátási Intézmény

665 762 685

666 875 862

628 086 516

94,2

145 708 DOS

146 116 183

142 478 622

97,S

200D04 291

201601236

166 396 994

82,5

22 614 664

23 514 378

21140 562

89,9

4 603 746

4 821689

4 362 661

90,5

1666000

1983067

1048 646

52,9

l j1

Nylregyháli Szociális G ondozásl

G;udasá&I Feladatokat Elliitó

16.

KOtpont

17.

lnt1!1mfny lissr.esen

4 756 778 933

s 004330125

4 778 888 887

95,5

102S 351112

1088 074 342

1061652 709

97,6

3 079 SOl 504

3 489 381 989

2 977 250 268

85,3

18.

Polc~bmesterl

1390898 657

1387 532 446

1330 318 656

95,9

301985189

301573 181

287 785 223

95,4

633 78S 952

600394 370

414 967 500

69,1

19.

Mind6ss1esen

6147 677 590

6 391862 571

6109 207 543

95,6

1327 336 301

1389647 523

1349437 932

97,1

3 713287 456

4 089 776 359

3 392 217 768

82,9

Hivatal

t_l
1 old al

f',)

Nyíregyháza M .J.V. Önkormányzat irányí tása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirá nyzatá nak te ljesítése

A.

N.

0.

P.

Q.

s.

R.

u.

T.

V.

Egyéb m ük ö d é s 1 célu kiadás (KS)

E 11 á t o t t a k pénzb.jutt. (K4)

w.

6. melléklet

x.

Y.

teljes.

"

Be r u h á zá s ok (K6)

Me gn e vez és
eredeti

1.

2.

Egémégügyi Alapeliát ási
Igazgatóság

3

mód.

teljes.

"

mód.

eredeti

teljes.

"

eredeti

mód.

20000000

20000000

7 178 487

35,9

Eszterlánc ~szaki Óvod a

5 351 OOO

5 904 553

5 904 553

100,0

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

3 992 OOO

6 245 762

6 245 762

100,0

5.

Tundérkert Ke leti óvod a

4 527 900

12 429 057

12 429 057

100,0

6

Búzaszem Nyugati Óvocfa

3 785 OOO

6 543 768

6 543 768

100,0

7.

Eszterlánc bzakl Ovod a
Összesen

17 655 900

31123 140

31123 140

100,0

8.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

15 300000

12 240 357

12 240 357

100,0

7 323 551

7 323 551

2 253 788

30,8

119 180 450

208 699 258

126 623 480

60,7

5000000

9 548 640

8 765 783

91,8

1006 OOO

1006000,0

Közint ézményeket Mű k ödtet6

9.

Központ

Móricz Zs.Megyei és Városi
10.

Könyvtár

11.

Váci Mihály Kulturáli s l<öz.pont

12. Jósa András Múzeum

1997 098,0

1 997 098,0

100,0

22 878 500

67 493 503

38 910 463

57,7

648 702,0

648 702,0

100,0

8 500 000

17 851298

14 225 387

79,7

8 OOO OOO

31347 023

31182 827

99,5

8 OOO OOO

8000000

6 434 570

80,4

231838 401

413 626 770

278 938 282

67.4

52 332 890

45 982 890

18 188 082

39,6

284 171291

459 609 660

297 126 364

64,6

Nyíregyházi Szociális G ondozásl
13.

Központ

14.

Gyermekjóléti Központ

Nyíregyházi Család-és

427 173 482

Nyíregyházi Gyermekjóléti
15.

Alapellátási lntézménv

600000

600000

461250

76,9

600000

600000

461250

76,9

Gazdasági Feladatokat Ellátó
16.

Központ

17.

Intézmény összesen

18.

Polgármesteri Hivatal

35100000

35 100 000

25 880 500

73,7

19.

Mindösszesen

35 700 OOO

35 700000

26 341 750

73,8

430 825 282

0

430 825 282

0,8

3 651800

3 651800

0,8

~\
2. oldal

J1
(yJ

Ny íregyháza M.J.V. Ö nko rmányza t irányltása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadás i előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Forintban!

A.

z.

AA.

AB.

AC.

AO.

Felujít3sok (K7)

AE.

AF.

AG.

AH.

Al.

AJ.

AK.

teljes.

%

K 1adás össze s e n (Kl-K8 )

Egyéb fellialmozási célu kiadós (K8)

Megnevezés

eredeti

1.

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

2.

Egészségügyi Alape113tási
Igazgatóság

588 570 299

73Z 816 744

596 451 3Zl

81,4

3.

Eszterlánc Eszakí Óvoda

928 133 387

958 852 334

935 002 296

97,5

4.

Gyermekekháza Oéh Óve»da

848 544 679

86" 030 701

836 114 018

96,8

5.

Tundérkert Keleti Óvoda

837 282 487

878 863 812

850 203 369

96,7

613 071110

622 946 606

610 741474

98,0

3 227 031663

3 324 693 453

3 232 061157

97,2

188 652 755

351 797 698

302 623 028

86,0

1348 811166

1374 738 094

1279 279 881

93,1

6.

10 515 600

10 515 600

Búzaszem Nyugati Óvoda
Eszt erlánc Esiaki Ovoda

7.

Összesen

8.

Nyíregyházi Cant emus Körus

10 515 600

10 515 600

Köz.int ézm ényeket M Okö dtet6

9.

Központ

10.

Móricz Zs.Megyei és Városi
Könyvtár

11. Váci Mihály Kulturális Kö zpont

23 860 500

Z3 847 086

99,9

600 779 674

631702338

525 721530

83,2

420000

420000

100,0

370 627 765

370 721335

323 816 392

87,3

32 793 559

1435 100

4,4

471851624

797 327 075

610 393 433

76,6

940 838 725

960 319 919

881013036

91,7

329 638 588

896 799096

415 291383

46,3

1020074 981

1023 193 281

943 857 952

92,2

28 884 4 10

30 319 134

26 551 869

87,6

9 115 761650

10 494 428 167

9137 060 982

87,1

(,..,
12. Jósa András Múzeum

21 691 700

Nyfregyh;hl Szociális Gondozási

13.

Központ

14.

Nylregyházl Család-és
Gyermekjóléti Központ
Nyíregyh ázi

15.

Gyermekjól~ti

Alape llátási Intézmény

Gazdasági Feladato kat El látó
16.

Központ

17.

lntézm~ny összesen

18.

Polgármesteri H ivat al

19.

Mindosszesen

21691 700

21 691 700

67 589 659

67 589 659

36 217 786

36 217 786

53,6

53,6

9000000

9000000

976 OOO

10,8

2 423102 688

2 379 582 887

2 078 115 961

87,3

9000000

9000000

976 OOO

10,8

11 538 864 338

12 874 011 054

11215176 943

87,1

~l
3. oldal

...~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmé nyek 2018. évi létszámadatai

1.

A.

B.

(.

D.

E.

M egnevezés

Enged.
létszám
2017. Xll.31.

Létszám
változás
1. 01.

Enged. létszám
2018.1. 01.

F.

G.

7. melléklet

1.

H.

J.

Létszámváltozás

Vll.01

IX.01

IX.30

Enged. létszám
2018. XII. 31.
X.31

Xll.31
93,0

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

93,0

93,0

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

168,0

168,0

5,0

173,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

155,5

155,5

1,0

156,5

5.

Tundérkert Keleti óvoda

151,0

151,0

9,0

160,0

6

Búzaszem Nyugati óvoda

110,0

110,0

1,0

111,0

16,0

600,5

7.

Eszterlánc Északi óvoda összesen

8.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

9.

Közintézményeket

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Működtető

584,5

584,5
6,5

13,5
Központ

51,0

20,0

20,0

51,0

51,0

59,0

59,0

59,0

11. Váci Mihály Kulturális Központ

49,0

49,0

49,0

12. Jósa András Múzeum

61,0

61,0

61,0

13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

14.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Polgármesteri Hivatal

20.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

244,0

244,0
7,0

4,0

269,0

2,0

2,0

265,0

6,0

271,0

528,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tényleges éves átlaglétszáma
Megnevezés

1.

A Nyíregyházi Városuzemeltet6 és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által
2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves
átlagos létszáma

~v"

l

196,5
10,0

10,0

10,0

Tényleges éves átlaglétszám
(fő}

879,0

1710,0

7,0
2,0

271,0

2,0

273,0

2,0

6,0
Z,O

16,0

10,0

10,0

10,0

<n

98,0
244,0

6,0

6,0
1182,0

21. Mindösszesen

68,0

7,0

EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása
18. Nyíregyházán"
19. Polgármesteri Hivatal összesen

196,5

68,0

265,0

16. Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
17.

196,5

1 758,0
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36
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MTMI ~hnénykózpont Nyíregyhlizán (EFOP -3.36 -17-2017 0016)
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3 957 483

1442 842
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Gyermekek Haz1 Deli Ovod• M•novar r„1nt eimeny 1runde u 2.J

1•

U11vov11 vezette k>tesittse. 1 OU'\IAPACK RT.felol mqszuntetessel
Szenn'f'W'Uvtztt~kre

Gyermekek Haz• Deli Ovod• M1nd1~ot1 Telcphety IMlllndlllbokort

16

2 300000

tOrten6 r akbtes

kernes felu11tísa
tpuletet lr.orul... evó Jatdl

>---

• 000000

*' kerites felu,1tua ll

1 uteml

17
18

Felnótt do11ozo1 oltozó es mosdoblokk felUi1t1u

k•dólt. balesetvesz:elyes ftm ker1ttsu•kuz felu11tUi1, beep1tett sz:ekrenyek rffz:le1es
csert>1e (1 utem)

>---

1 291361

1291361

1450 OOO

tpuletet korul.,.ev6 J•rda ts ker•tH feluJ•tasa (1 ~ 11 utem), t llllalókonyha fel u11tas•
fetn6tt dol1ozó1 oltoz6 es mosdóblokk felu111jsa
lvóviz nyomóvezetek leviÍl1sztiÍu az 1skola1 rendszerról, udvart kert1csap es rvókut
k14!!p1tése

41
42
f--

43

Belső

Gyermekek Haza Oeh Ovod• Rozsrétbok:ori Telephety (Rozsretbokor 17.)

f--

4S
f--

46

IS 969 6S6

helytsécek vakolalJIVllíUI. clettelf:se. festese. mirzolólw

Tornaszob•ban balesetvesze/yes f•lburkolat cst"réJe

2 000000

S.lese:tveszetyes Jarda felU11tu•. k•puk komplett felu11taw
Torn•szob.ab01n b.alew:tveszelyes falburkol•t csertJe. balew:tveutlyM 1árda felu11táu
kapuk komplett felu11t•u

1000000

T1s.ztau11 ff$tei svermekmosdok. oltozók t-i qyeb emelett.
illet~ fokfs.zmt• helVtsélek (l.•11. L-ltml

47
Gyermekek Hua Ot-11 Ovoda Bobít• Tac1ntez:meny (Vecsey koz 4-6 1

lS 969 656

938462

938 462

2 OOO OOO

2 OOO OOO

1 296 808

1 296 808

3 470 934

3 470 934

480 OOO

49

4S OOO

so
Fug6 ereszcut orn•k es lefolyOoovek csereJe,

Sl
f--

S2
f--

Gyermekek Haza Dti• óvoda Butyka Telephety f8a1csv Zs u 12.)

S4
f--

~01os

Gyermekek H•u Oéll Ó1i1od1 önzese n

l 000000

3 000000

8185 607

8185 607

67 302516

61165 067

munbk. esQ..,,cedó elótetok

fels.zerel~ • beJ•t•t· a1tók fole

1 sooooo

Jard• felu11Us

1 sooooo

V1zvezettk rendszer es elektromos halóz• t korsztrUsitese

4 OOO OOO

S.1arat1 •JlOkJav1tua. la<:sapOdast 11110 kar es sz:unyoch1\ok felsz:erelese

1 000000

Fuu6 ereszcsat ornák és lefolyocsovek csereJe, bi11do1os munkák. es6vedö elötelök
felsz:er ele~ • bt1arah •Jtók folt>. ,i;rda fe hJ11tirs. vizvez:ett-k renduer H elektromos
hil6ut koruerús1te" ,beJar11111tok 1•v1tau, becupodast catló kar es szunvo1tlilok
felszerelffe

SS

5fi.

2056171

4 500 OOO

Gyermekek Haza O~j, Ovoda Vir•1 utc.aiT„1nt ezmeny f\lir.11u67.)

40

~

l 757 496

• 000000

>---

48

1 8SO OOO
2 056171

8000000

>---

44

l 831 435

2 743 714
274_1_7_
1_
4 -l
1-f•_lu~''"-u~(~ll_u_••_m~)-------------------1-------ll---~~~-t---

12

39

1 900 OOO

1 SOO OOO

>---

3S

1498 600

Moz1asko1ljtozott bt:Jlrilt f•l61 kapu lr.C>u:itese. Jt:lzö rendszer k1eprt~w:vel ,kente1o

11

1--

13 124 823

1 500 OOO

S OOO OOO

30
-

13 124 823

49 500 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

A.

't-....J

_ 8.

l.

10. melléklet

e.

o.

E.

Kiadási e 16irá nyza t
Fe ladat

Intézmé ny mecnevez ése

57
Tundé rku t Keleti Óvoda {Kert köz 8)

58

torme lek.kel ke ve rt talaj cse re1e a játszóudvaron

óvodai Jat szöeszközOk minósitetten bizt ons.ieossá tet e!e

2018. evi mod .
e l61r4inyut

Te lje sítés
2018 .12.31

669 545

898 335

15 OOO OOO

1 4 769 782

59 TUnderkert Keleu Óvoda liceti Tacintumény (liszt F. u . 32-34.)

Jatszóudva1 m1nö sitetten b1ztonsacosW tetele

6 500 OOO

6 407 785

60

TUnderkert Keleti Óvoda Kikele t Ta&intezmény (F.11:ekas J_ter 25 .)

Földszinti cvermek vizesblokk.hoz tartozó udvari uennyvlzvezeték csert"je folyamatos
ducul.is mia tt

800 OOO

650 OOO

TUnderkert Keleti Óvoda Oreonuip Taemtézmé ny (Czuczor G u.2.)

Lilpost etóre pu Hze llózök bet!-p1tese

935 OOO

62

Lilpost etóre paraszellózOk beep1tese

550 OOO

63

Utcafronti me1le11ó balesetve szelves drótkerite s cser e1e

61

-

ép1te~

Salakkal,

2018 . évi e redeti
eltiíránynt

6 500 OOO

975 OOO

r-- TUnderkert Keleti óvoda Koszorú úti Teleph e ly (KoszorUu. 10.)
64

t puleten belul1{szekunder oldali) fútes- es mele&viz vezete k rendszer korszerüs1tese

65

15 OOO OOO

lapost etö beoiizas m1att1vizsz1ee telese

f--

66

Balesetveszelyes, o mladozó taroló es keritesreszek bont.isa, ÚJ ke rités keszitése

f--

14 208 849

14 208 849

2817000

2 816 708

952 0 14

952 0 14

67. TUnderkert Keleti Óvoda Sziizszorszép Ta11;intézmény ( K.il!ó1 u 109/A.)
Udvari tavhó vezeteks.z:akasz csereJe csót ores miatt

~

68
69
70. Tündé rkert Keleti Óvoda óssiese n
71

-

72

73
-

BUuszem Nvuea11Óvoda Aranykorte Taa mtezmeny (Körte u . 41.)
74

650 OOO

76
77

4 csoportszoba bUtorza tának a cseré1e (1-11 Utem)

2 OOO OOO

A lepcsöhaz falburko latanak, 1h a radiátorok takarórácsanaik cseréje

3 OOO OOO

Az aula PVC pa dló burkolat.inak uere1e

2 200000
2 OOO OOO

2 OOO OOO

7 344 216

7 344 216

2 000000

2 127 703

2 127 703

Buzan e m Nvuca t1Óvoda Gyerme kkert Tacintézmény (Töke u.3.)

Jatszóudvar esescs1ll11pit6 cum1t ecla1naik cset1~Je IL-111. Utem

2 000000

6 098 925

6 098 925

11 200 OOO

17 570 844

17 570 844

116 200000

· Óvodák M1ndósnesen
Bem József Általanos Iskola (EprMkerl u 10.)

81
Sem József Altalinos Iskola Herman Ottó Tacintézmény (Nyu ecvháu-Oros Fö
u 60 .l

164 331 ZZ5

150 531 731

Konyha: lapostetó sz111;ete lés felU11u sa folyamatos beaz.is miatt

756 OOO

755 421

Kazanhaz felettt lapostet 6 mcet elt"s• munkái

928192

Étkező: bejárat• a1t ö csereje

450 OOO

Főzökonyha

83

41353459

SUzasze m Nvu1a t1Ovo da Be nczur té ri Tacmtélmény (Benczur te r 20.}

80

82

47 015 453

Az aula PVC pa dló bu rkolat.inak cseré1e a lépcsóh.iz fal bu rkola tának, és ;a radiátorok
takaroracsanak cseréje
Az óvodai terasz fa mennyezetének, tarló oszlopainak és a korlii tnak felú1itisafestese

78 · Búzasze m Nyucaiti Óvodil össze sen

-

649 986

45
Zl 500 OOO

Az épulet aula1anak, fo1lalkoztatómak, lepcsóhazanak, folyosóinak festese 1-11. ut em

75

79

2 958 OOO

Salesetveszelyes álmennye zeti lapok cseréje
Háro m fázmi me ró k at helyezése az utcafronti ker1tesbe,1dösza kos áramkimaradás
miatt

f--

Wmelény• M. Sukkozép;skol• és Su k;skol• IDugomcs u 10)

84 Arany J. Gimnázium f s Álta lá nos Iskola (Un&viir stny.22 .1

rendszer Javitasa
Konyha

447 092

Szetfacyott lé&techmkai rendszer rekonstrukciós munkai, és a fűtesi

főzöt erben

3 800 OOO
folyilmatos dueulas miatti sze nnvv1z11ezetek részleces cseré1e

2 OOO OOO

85. Kozintézményeket MUkodtet6 Kozpont osszesen
86 Váci Mihály Kulturiihs Központ Városmajori Művelődési Ház

FőbeJarat1

87

TelJes tető felUj1tas

16 OOO OOO

FüteskorszerúSJtés

18 OOO OOO

88
-

Váci M1hily Kulturahs KOzpont Alvécesi Művelődé si Ház

89

1 500 OOO

Ho mlokzat• nyílászárok cwreJe

90 V.ic1 M1h;ily Kulturahs Központ Ke rtvárosi Mú11el6dési Ház

7 934 192

1 202S13

1490 989

1490989

7 OOO OOO

Ho mlokzat• nyíljszárók és tet óheJazat cseréje, nacvterem es iroda belsö felú1it ása

l S 486 214

lS 486 214

Vizesblokk reszleges felúJit as

350 OOO

350 OOO

92 Városi Galéria

Elektromos elosztó szekreny szabvilnyosttoisa,lampatestek k orszer űs1tese

999 490

999 490

93

Fűteskorszerűs1tés,

91

-

terburkolat fe h.Jjtlasa

Váci Mihály Kulturahs KOzpont Józsavárosi Múvelódési Hiz

15 500 OOO

terveztetés

1 500 OOO

94

Ho m1okzilti nyiliiszarók csereie

13 OOO OOO

8 436 300

95 Voii ci Mihoiily Kulturoiihs KOzpont Mandabokori MüvelOdé si Hilz

Fűtéskorszerűs1tes,

1 500 OOO

1 SOO OOO

96 V;ic1 M1h;,ily Kulturáhs Kozpont Ff'ls6slmai MOvelödesl Ház

Lambém1 csere

2 OOO OOO

2 346 936

1 346 936

830 OOO

829 310

3Z 939 929

29 939 239

1 987 997

1 987 997

Vaci M1hoily Kulturahs Központ Butykai Múvelódési Hilz

8 436 300

Bale setveszt"lyes ker1tl!sfal es hatsó kis epület társasház felőli homlok.zat anil k

97
98

terveztetes

1 SOO OOO

Kölyo kvar (Dózsa Gy_u 25.J

felú11tiisa

· V4ici Mih4ily Kulturális Kozpont osszesen

99

76 OOO OOO

Moncz Z~cmond Meeye1 es Va ros1 Könyvur Vecsey utcai Fiókkönyvtár {Vecsey u MG naki szüksécessé&bcSI elrendelt pótmunka (voilaszfal es •ljzatbeton alöl kimosott
15.)
fold v1sszapótloiisa, al1zatbeton keszités, UJ valaszfal e pitese, ÚJ lefotyócsatorna
keszitese az t -i oldalon, életveszelyes vb pencehil stilt 1k.a1 megerósit~ se)

lOO. Múzeumfalu

Giizszol11;altat<is v1sszaalhtasa

101

Radiátorok. csereie

4 OOO OOO

B első

2 200 OOO

-

1441497

102
6-sz Napsucár BölcsOde (Dália utca 1.)
103

Homokozó k1ali1kitása

104

Rad1.iltorok csere1e, belsc5 aJt ók csereje, homo kozö k1alak1tasa

5 537 200

5 537 200

105

Csoportszob.iban pa dlóburkolat csere 1e PVC-re, oltöz6szekrenyek cseréje

2 776 728

2 776 72 8

A kis e ptiletben (mosókonyha és szeme lyzeti WC) szennyv1z11ezeték dueu la s miatt!
cse reJe

650 OOO

64 8 432

Műsza k•

660 OOO

6S6 336

-

106
-

~7
108
109

sz

Hóvir4Í& Bolcsóde (Malom utca 5.)

aitók cseréje

800 OOO

Csoportszobában pa dlóburkolat cse ré 1e PVC-re

2 000000

Oltozószekrenyek cseré1e

1 400000

szuksé aesséeb61e lrendelt pótmunka

2- oldill

Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Önkormányzata 2018. évi fel üjítá si feladata inak te ljesítése

10. melléklet

e.

A.

0.

E.

Kiadási elóirán yzat
lntezmény megnevezése

1.

110

,___
lll 8 sz
,___

Nefe lejcs Bolcsóde (Sarkantyü u.30-36 )

Felad at

Konyhai butorok cseréJe (2 db szekrény, 1 db előkMztt 6 asztal, mos.o1at6k cseré1e), 1
db h;iromrekeszes v1llanysut 6 csereJe
Folyos.ok fal- és padlóburkolatanak cseréje, festese, beephett szekrenyek komplett
felú1ítása

112

Műnaki szúkséeesseab61 elrendelt

113

Udvan vízvezeték csöt ores m1att1 csereJe

114 9 sz

M icim•ckó BOlcsöd e (Stadion utca 8/•)

11- Utem)

Gazdasaa1 beJiiró, föbe1<ir•t ll!s 4 aondoziis1 e&yWa beJiirat1 lépcsőinek
csúszasmentes1tese, babakocsi fel1iiró ké:szitese,redóny felszere!ese csoportszobák
•bl•kaira, a1tCura

l 16 10 sz

Gazdasaei beJoiró,

Katic• Bolcsóde {Tőke u 1 )

117
118

előirányzat

2 700 OOO

f--

120
f--

121

>--~ 12.sz. Babaház bolcsőde (Krúdy Gyula u_ 30.)

csUszasmentesitese, babakocsi fel1aró készitese

2 500 OOO

Redőny felszerelése csoportszobiilk ablakaira,

l 200 OOO

a1tó1ra

123

Harom atadó és kocs1taroló hely1ffc padl61anak burkolasa

2 OOO OOO

Járdák felUJftasa

6 OOO OOO

Műszaki szukséj:esseaból

124

elrendelt pótmunka

l 814 830

1814 830

1200000

1186 919

s 352 841

5 352 841

3 OOO OOO

3 OOO OOO

3 570 OOO

3 918 890

S OOO OOO

8 csoport beepitett szekrényeinek cseréJe

915 772
l 296 797

Harom atad6 es kocs1taroló hely1ffC padló1anak burkot•sa, 1ardak fetúJitasa, 8 cs.oport
bel!pitett szekrll!nyemek csert!Je

125

11930380

11930380

s 421630

5 421 630

35 300 OOO

4 9 453 S9 9

Sl 996 7 4S

7 OOO OOO

2 054 860

2 OS4 860

15 OOO OOO

19 306 061

19 306 061

126 14 sz

BObita BOlcsöde (Tas u 1·3_)

2 Olt óz6ben ólt özószekrénvek CffréJe

1 OOO OOO

127 16.sz

Aprajafalva Bolcsöde (Fazekas Janos ter 13.)

Személyzeti oltözök és vizesblokkok padló-es falburkola1ta1nak.szanitere1nek csere1e

2 OOO OOO

128. Nyirenházi Gyerme kjOléti Alape ll át ási lntéz meny összesen
129 Nyírenházi Szociális Gond ozási Koz pont (Vécsey koz 21

Szennyvizhilózat felu11hisa, burkolas

130

Udvari térburkolat csert!:Je, 1ep1armU parkoló k1a!a k1tiilsa. cHpadekviz elvezetésenek
kialakitiils.a

ldósek Otthona (Pacsirta u. 29-35 )

131

Gazdasag1 !!s föbe1uat mellem vasbeton falak sta11ka1 megerösitese

132 Idősek Otthona (Rozsnyai u 8.)

Lakószobak, konyha, kOzös helyist!:1ek festese,

133 ldósek Klubja - Oros (Fó u . 2.)
Id őse k

Ny1rszőlós

Klubja

(Kollécium u 58 .)

pihenőkert

akad;ilymentesitese

Elóttü burkolat cseréje

B S. Nyire cvházi SzMiá lis Gond oziisi Kozpont osszese n

137

-

138

139

140

Tet ősz erkezeten lévő

1841 500

1 841 soo

500 OOO

486 278

31 OOO OOO

31 310 231

31 294 944

280 OOO OOO

316 276 748

271 012 !H9

Omladozó hom lokzati vakolat 1avitasa
A Polcarmesteri Hrvatal · A ~ es " D ~ epületeben

1 500 OOO
6 OOO OOO

levő

310 400

hely1seaek felú11tasa soran

Közterület Felücyelet irodárnak átalak1tasa, felú11tása (1rattar kikohoztetese utan)

146. Polcármest eri Hivilltal összesen
l47 · Intézmén yi mindösszesen:
Tartalé kkeret

310 400
635 OOO

kelet kezett, müszaki szukseeesseaból elrendelt potmunkak

145

29 402 430

2 500 OOO
4 OOO OOO

atJatszó antenna tartOszerkezetenek felUJltasa

143

-

3 OOO OOO

7 OOO OOO

epulet fsz-en moza:askorlatozott1 vizesblokk k1atakitasa

Ereszcsat orna rendszer felü11tasa, badocos munkak 1. utem

144

6 607 810

10 OOO OOO

142

-

6 607 810

•a· epuletben irodák átalakitas1 mund 1

A„ épUletben irodák feh.J1itha 11_ ütem

141 Polgármesteri H1vatilll

998 435

6 OOO OOO

·o·· epületben irodák felüJitasa IL utem
s·

-

1 OOO OOO

Eldu1ult szennyvizvezetékcsatorna cser«~Je

136 · Önkorminyzati forrásból mecvalósuló intézményi felújít asok

149

4 SOO OOO

LapostetO beiilzas m1alt1 vizsz1getelése

f--

148

3 039 990

4 500 OOO

Udvan szennyvizvezeték szakasz folyamatos du1ulas miatti csePeJe

f--

134

3 039 990

és 4 condoziis1 ery-sé& be1iilrat1 lépcsómek

Belsö a1tók mazolasa, az t!:pület belső festese

119

Teljesít és
2018.12.31

2 500 OOO

115

f--

2018. évi mód.

előírá nyzat

pótmunka

Belsö burkolatok és küszobok cseréJe (J_

főbe1iirat

2018. évi eredeti

Uzemelesgatl6

üze me lte t ésre áta dott viziköz mOvacvon fe lUjitás

630 OOO
3 OOO OOO

7 500 OOO

34 OOO OOO

38 477 830

310 400

314 OOO OOO

3S4 754 578

271 323 379

63 378 487

3 495 582

100 OOO OOO

100 OOO OOO

70 379 51 4

15 0 Intézmé nyi konyhBk (tobb helyszin)

lapost etö karbantards (Áh Iskola, G1mnáz1um, KOzep1skola)

S OOO OOO

5 OOO OOO

ISI

Epület homlokzatának felú11tasa, falnerkeze-t vizsz11etelese az elkészitett szakertöi
vélemeny alap1an-pátyazat1 forrás oneró

S OOO OOO

6 250 OOO

900 OOO

900 OOO

70 OOO OOO

70 OOO OOO

1 637 962

1451 268

1451 268

2 650 OOO

-

Bocskai utca 26. Onkormiilnyzat1 épület

152

Csapadekviz szikkaszt ó ep1tése udvaron,
föpiirkany • t fe-stése

15 3 Hősbk tere 3 .

Tet6he1azat csereJe, a szerkezet mea:erósitesével

15 4 Mu stárh át

Ba1esetveszelyes tensz komplett felü1itasa

6 245 907

155 201 7. évről áthuzódó felúj ít ási fe ladatok
Gázkazanok csereie kéménnyel ea:yutt, gázence-délyes terv kesz11tetése,
encedélyeztetéssel

2 650 OOO

2 650 OOO

157 Emerltiinc Eszak1 óvoda Kereke rdö Tacintézmé ny (5ostó1 u 31-)

Balesetve-szélyes Játszóudvar felú11tha (kentl!s· es tamfalep1tt!:s, foldpotl.iis)

2 800 OOO

2 800 OOO

158 Gyermekek Háza Déh óvoda Butyka Tele phely (Ba1csv Zs.u.11)

Gyermekmosdoban osszefolyók cseré1e

500 OOO

SOO OOO

500 OOO

156

159

160
161

Felnőtt· é s n

ermekorvosi Rendelő (Nyireeyháza-Sóstóheey, Fican u.2.)

Az· A"' épulet személyzet i WC szennyvizvezeték cseréje, valamint fütes k1epité:se

Tünd•hk•rt K•l• t ; Óvodo (Kut koz 8 )

facvveszélv miatt

671478

671478

671 478

8üzaszem Nyucat1 Ovoda Be nczúr Tér i Tae mtézmé ny (Benczúr tér 20.)

Konyhában k1szak.adt be1arat1 a1tó cseré1e

220000

220 OOO

220 OOO

Nyirecyház1 SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolá ja és Kollécrum a
{Nyirecvhaza, Dua:on1cs u.10.)

162.
163
Polcá rmesten Hivatal
164

-165.

Konyha lapostetó be;izas m1att1 vízszigeteles Javitasai
lranar k1.alak1tasa

1980884

4 730 884

4 728 235

60 OOO OOO

60 OOO OOO

58 969 316

Kozterulet feluevelet átalakitasa

6 350000

Padlózat felU1ítás "A'' epu\et foldsz1nt

6 350 OOO

6 350 OOO

6 350 OOO

Padlózat felüJítás "O" epulet l.emelet

6 350 OOO

6 350 OOO

5 188 755

3 . oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

e.

8.

A.

10. melléklet

1

D.

1

E.

Kiadási e lóitányzat
1.

lntéimény me1nevezése

166 Önkorminyza ti in1atlan (D.iha u. 9.1
167
168

Drótkerítés építése, homlokzat

belsó hely1secek felúj1tísa

2018 . évi mód.
előirányiat

1 744 751

1 744 751

Kerités betet bont.as., és készitése a cu.izsok felől,az mca tlan NY- 1oldalan

1200000

l 200 OOO

12 .)

Konyhai léckezelö berendezésbe höc~rélő beép1tése, fa1y.illóv.i tétele

2 749 650

2 749 650

Félutas Ház (S.óst6hecy. Gulyas Pál u. 2 1 NLC

Enercet1ka1 korszerüsités soran e rendelt pótmunkoik (mUsuki szUkséees~cból)
Az épUlet homlokzati nyílászar6k cseréje, a homlokzat, lábazat és zárófodem utólacos
4 OOO OOO

5 300 OOO

170
171

festé~,

2018. évi e re deti
e16írányzat

Nefelejcs Bolcs6de (5arkantyu u. 30-36.)
Zrinyi Ilona Gimnázium Arany Jinos Tehetséc1ondozó Kolléclum (T1suvasviin u

169
~

feladat

hösz11etelé~

Borbányai bezárt hulladéklen1kó

A terUlet reku ltiv.ici6Java1 kapcsolatos munkak elvéczese a íenntartas1 1dösukban

172. Önkormányzat osszesen

Teljesítés
2018.12.31
1744571

2 749 649

2 538 OOO

260 OOO

260 OOO

655 205 250

639 916 191

435 710 034

173.

36 OOO OOO
45 723 120
4.:.2.:.31:.:3:..:0:.:l.:.O--+
- - - - - - - - - - - - -t---'==-=-"f--';:...;;:.:..:=--+--'

Nyírecvháu VárosUtemeltet6 és Vacvonkezeló Nonprofit Kft . ellitott feladatok tZ_öl_df_el_ü_l•t_f_en_n_i._,,_, _,- - - --

-

174.
175

176
177
178

KOzutak, hidak fenntartoisa

188 229 OOO

159 595 240

159 595 239

30 531414

22 031 785

4 187 606 380

6 042 328 253

5 379 090 539

21 691 700

67 589 659

36 217 786

5 088 732 330

6 985 683 877

6 074 958 393

o.

E.

· Vagyoni kiad;isok

' Virosfejlrntesi kiadások
· lntétményi pályázatból mecvalósuló felujít;is
' Mindosszesen

e.

8.

A.

Kiadási e lóiránynt
l.

Üzemelés1átlO feladatok (doloc kiadils, nacvösuecü karbantartás)

Felada t

2018. évi e re d eti

el6iránynt

>-3

Eszterl.inc Eszaki Ovoda Napsucár Taeinté zmt!:ny (Stadion u. 32/.<1)

Hullampala fedés 1av1tas
Homlokzati hósz11eteles bont.asa v1sszaep1tese dar.izsfeszek feltaras,
darazsmentesités miatt

350 OOO

Eszterlánc tsz.aki Óvoda Gyöncv sz em Ta1intézmény (Krudy Gy_u. 27.)

Udvari szennyvizvezeték szakasz folyamatos du1ul.is m1at11 csereie

6

Esztert.inc tsz.aki Óvoda Nyitnikék Tacintézmény (J.izmin u. 10.1

Konyha mennvezetenek be.iz.is utam 1avitasa, festése

495 oos

7

Eszterlánc tszaki Ovoda Allomas utcai Telephely (Atlom.is u.6 J

Falból kiszakadt rad1at ortartók cseréje

200 OOO

Gyermekek Háza Déli óvoda Bóbita Tacintézmény (Vecsey kin 4 6 .)

T1utasa11 festés 1yermekmosdók, oltozOk es e1yeb eml!'let1,
illetve foldsz1nt1 hely1se1ek (1.-11 Utem)

2 800 OOO

Belső

lO

Gyermekek Haza Déli Ovoda Manóvár Ta1intézmény (TUnde u 2.)

Ivóvíz bekOtes tervezese

200 OOO

11

Gyermekek Haza Déb Ovod1 Kana utcai Telephely (Kassa u 27.)

Foclalkoztatóban feharás utáni vakolat helvreáll1tása, fes1és

250 OOO

-

14

TUndl!orkert Kelet i Óvoda Száuzors:z.i!p Tacintézmény (Koítló1 u.109/A)

16
17
Tundt!:rkert Keleti Óvoda (Kert koz 8.)

18
19
-

Búzaszem Nvucat1 Óvoda Annykorte Ta11nt ézmény (KOrte u 41.)

20
21

13

36

935 355

935 355

Fútési rendszer mosatasa, részleces felUjtlasa, dueulaselh.iint.is WOMA-val

406 400

406 400

Nyomóvít vezetek szakaszos cseré1e csötOres miatt

500 OOO

Salakkal, epítési tormelékkel kevert talaj cseréje a Játszóudvaron

283 455

Konyhai személyzeti vizesblokkban csótorés elharitasa

450 OOO
2 OOO OOO
250 OOO
220 OOO

220 OOO

300 OOO
650 OOO

Hét színviri1 8ölcs6de (Honved u 2 )

635 OOO

Ny1re1yháza Onkormanyzat1 epulet Dália utca 9.

Tüzciitló 11pszkarton valaszfal kesz1tese két iroda kozé. testes

127 OOO

127 OOO

G.izkonvektorok es riasztó rendszer felulv1z51álat utam fehJi1tasi munki1

220000

220 OOO

Gazdasac1 es fóbejarat melletti vasbeton falakról stat1ka1n akvelemeny készitése

101 600

101600

Balesetveszélyes fák kivii1ilsa, tuskózása

500 OOO

495 300

"r

525 OOO

Nyirecvházi Szociális Gondozási Koipont (Pacsirta u 29·35.)
Polcarmesten Hivatal
Babaház Bölcsódl!' flCrúdy Gy utca 30.)

35

32 004

100 OOO

33

34

100 OOO
áramk1maradas

Udvari szennyvizvezeték szakasz cseré1e folyamatos du1ulas es t'fókerbenoves miatt

32

-

kernésbe, 1d őszakos

Csötorés utan1 jav1tasi munk.ik
Vil lamos b1ztons.iete chnika1fehilvizscálatok
soran feltart h1ányossáeok 1av1tasa

30
31

Hlirom f.iz1sú merók athelyezese az utcafronti
miatt

Elólepcs6keram1aburkolatának1•v1t~sa

28
29

500 OOO
495 OOO

Buzuzem Nyugat Ovoda Gyumekkert liilsmtézm•nv (TOk.e u.3.)

Tunderkert Keleti Ovoda Kikelet Tacmtézmény (Fa zekas J. ter 25.)

27

3 500 OOO

Gyermekmosdóban Osszefolyók cseréje

Az epUlet aula1ának, foclalkoztató1nak, lepcsöhazanak, folyosómak festése 1-11 utem
Udvari szennyvizvezetek dueul;isa miatt akna takariUsa, UJ ilknafenék készítése és
vezeték kamer.izasa
Az óvoda terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátna k felú11tásafestese

25
26

2 OOO OOO

BUzaszem Nyugati Óvoda Virosmajori Ta1in tézmény (VarosmaJOr u 1.)

24
-

festese, mazol;isa

Elektromos hlilózat telJesitmenv nOvelese

!S

-

1 lettele~.

BelsO hely1sé&ek festese, m.izot.is.a, csopottszobak l•mben.i1.inak csereje

13. Gyermekek Hiza Déh Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)

-

helyiségek vakolat1av1t asa.

495005

3 500 OOO

Gyermekek Hiiza Déli Óvoda Rozs rétbokori Telephely (Rozsret bokor 17.)

12

-

950 OOO

5

9

Tel1esít és
2018.12.31

230

Udvim vizvezetek csOtores miatt• cseréJe

_

2018. évi mód.
el6irinyuit

épület: tet6szerkezet hejazat és bJido1ozas iav1tás.a

Udvari sze nnyvizvezeték szakasz folyamatos dueu1as miatti cseréje

920 OOO

1300000

LapOllCló bedlál m1au1Ylll!ICClCléle
Ötike 8olcs6de (Vecsey kOz 31 .)

Raktárak, irodák fest ése
Folyosók fal- es padlóburkolatanak csere1e, fe stese, beep1tett szekrenyek komplett
felúJitása

1200000

Nefelejcs Böksöde (S„k•ntvu u.30-36 J
Micimackó Bólcsóde (Stadion utca 8/a _)

Selsó festési, m.izolási munkák

'""""""

4 oldal

635 OOO

4 500 OOO

~[

Nyireayháu Meayei Jogú Város Önkormányz.ata 2018. ~vl felújitási feladatainak teljes1t~se

..

A.

10.

e.

1

D

1

tCl•disl el61ranyzat
lntezmf:ny me1ne vezf:se

2011. évi eredeti
el6irinyzat

2011 ev1 mód.
el6irjnyzat

Teljesltés
201112 .31

3 000000
38 Znnyi Ilona G1mnáuum

H

Kolle11um (Széchenyi u 29- 33 ,

100000
Ko1rmente~teS1

J9

-

2017

Borbinya1 bezart hulladeklerako

•'it•

IS• OOO

Ko1rmentes1tést utomon•tor1n11d6s.za~ban müs.zo1k1ellenör1 levekenvs.et(ll utem)

40

1 OOO OOO

2018 evre
41
42
4,

4

A 22200/173 hrs.z-ü onkorm•nvz•t• tulaidonu in1•tLanon talalható trafóhu fest4'\e

Orokosfold kozterulet hrs.z 22200/173
Ny11e1..,.hua Onkormanvzat1 epulet (EfOESZI Vecsey koz •
Ouun1el Hotel (Blaha l wtany-)

T-sy-tem rendsur fe1leutH

Eszterlanc h.zak Ovoda Kerekerd6 Ta1mtezmeny (Sono1 u 31)

47 Gyermekek Hua Deli óvoda .KerHll u 8

48

ISO OOO

Sl.

S hzterlanc Eszak1 Ovoda Gyöncvszem hc;intezmeny (Krüdy Gy. u 27.)

46

99 999

utomon•tor•nc 1d6~ui~Nn mUs.zo1kielle-nor• te..-.kenywa(I utem)

Gyermekek H•u De Ovod• Roure-tboko11 Telephe-ty (Rozsatbokor 17.)

887 OOO

887 OOO

2 S40 OOO

2 S40 OOO

421 513

CsOtorés elhantisinak munkái

421 513

421 513

les.zakadt ('(ermekmosdók V1ss.zahelyezHe. a tobbt mo~o atv1u1„1uo1

420 OOO

420 OOO

G.,-ermek v•zesblokkokban vukeveró szelepek cs.r•1•

40000<

400 OOO

321620
210 OOO

Csotores elharitas munk•t

210000

210 OOO

49 Zunyi Ilona Gimniizium ., Koll~11um (T1s.zavuvar1 u 12 1

Konyha vizvezet ék u6tortsenek elhantas1 munkai

9SO OOO

950 OOO

SO Hovnc Boks.óde (Malom u S )

Gazkaun karbantartJsa

127 OOO

127 OOO

127 OOO

Gukaz•n e-s bojler k•rbantartau

llS OOO

llS OOO

115 OOO

Gukazan karNntart•sa

2S OOO

25 OOO

25 OOO

G•zkuiln karbantartau

2S OOO

2S OOO

2S OOO

zs 393 513

21 893 ssa

a 941 796

Sl

Sl

2. sz. ld~k Klub„ (Oros, fó u l )

Gyermekorvosi Rendel& (Nv1re1vTI•u-Oros, Rozsnv•1 u 8)

54 Ösnesen

..

A.

e.

D.

E.

K1adas1 el6tfi1nyzat
Be ruházas

Orvosi rende l6 Borbinya (Alm• u 8 1
3

összesen

feladat

Khma telep1tese a

r endelőben

2011 evi eredeti
e l611ányut

2011 evl mód.
el6iranyzat

TelJ.s11•s
2011.12.31

297 815

297 815

297115

297 llS

m•ll~kl•t

Ny íregy h áza M egyei Jogú Vá ro s Önkormányzata 2018. évi tö b b éve s kihatássa l járó fe ladatai

11. mell éklet

Forintb~nl

e.

A.
Előirá nyza t megnevezése

Terv évet m egelőző

kiadás

1.
2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

3

Csomópontok ha ngosítása és akadálymentesítése •

4.

Fasor rekons trukciók terveztetése, telepít ések •

5.

KtJelölt kutyafuttatók kialakítása

6.

Lokális csapadék vízkár elhárítas1 és egyéb feladatok

255 420 483

e.

D.

E.

~

G.

H.

2020.és további

Kiadás összesen

KIADÁS
2018 .évi Eredeti

2018.évi Módosított

elöirányzat

elöirányzat

1907 544

1 907 544

2018 .évi Telje sítés

1 792 478

15 OOO OOO
3 318 612

F.

3 000000

1608141

1437 335

2019.

évek

1643 408

258 856 369

15 ()()() ()()()

30 OOO OOO

45 ()()() ()()()

12 OOO OOO

36 OOO OOO

52 755 947

32 858 451

15 500 OOO

15 500 OOO

13 325 961

1 351 750

363 113 123

16 508 OOO

23 508 OOO

1458 500

45 OOO OOO

135 OOO OOO

544 571 623

3 625 243

2 801100

8 700 OOO

16 911 072 636

47 536 162

Nyfregyháza és térsége s1ennyvízelvezetés1 és tisztítási program momtoringJa

7.

(KEOP)

16 895 946 293

8.

Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése

9.

Európai Terü leti Társulás létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogat ás)

6 540 225

5 520 771

34 447 034

62 230 OOO

62 230 OOO

62 230 ()()()

2 119 690

905 OOO

1193 556

288 556

10. Ténnformat1ka1 rendszer kialakít ása, uzemeltetése „

15 OOO OOO

96 677 034
4 608 246

2 200 OOO
15 OOO OOO

20 OOO OOO

35 OOO OOO

D1g1táhs Magyarország Nyíregyházi Al program-D1g1tá hs Nyíregyháza Smart City-

11. O kos Város csomag
12. Fejlesztési tá bla 8. me llékl et (3.,7.,14„15.,23.,36.,38.,65.,70 „71„76.sorai)
13. Barna mezős teruletek reha bll1 tác1Ója (TOP 6.3.1-15)
14

ZOld város kia lakítása (TOP 6 .3.2-15)

15. Benes Villa és Vendégház felúJltása (TOP 6.14-15.)
16. Nyíregyházi Állatpark lát ogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)
17. Egészségugy1 Alapellátás Fejlesztése Ny1regyházán 11.utem {TOP-6.6.1-16.)
18. Fenntartható városi kozlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)
19.

Gazdaságosztonző

közlekedésfejlesztés Nyíregyházán {TOP-6.1.5.- 15)

22 348 265

9000000

9 336 550

4 767 877

15 811500

42 927 642

17 609 571951

145 590 769

120 804 562

88 925 950

110 807 758

11 754 351

1 761 577 247

1 681348410

70 212 910

1546169 408

1628136 669

229700000

18 039 005 659

14 326 330

1 176 001 975

1 255 450 940

923 293 654

518 884 203

1456 504 187

251 254 543

53 501 058

53 421138

48 128 673

4 600 318

303 983 534

38 343 504

353 253 941

353 056 052

348 944 968

2 358 OOO

101108 501

25 371611

10 440 876

250100199

258 773 544

1 713 649 294

1870 994 845

39 085 608

1 841 611147

2139 470 299

465 072 380

643 856 670

855 498 662

571 551 073

320 062 308

1 356 685 761

36 310 860

2 716 280 285

346 101 527

201 510 323

2 696178 817

2 934 OOO OOO

14 439 040

283 668 395

283 781852

280 484 728

3 551124

298 474 892

21854 904

64 796 419

26 907 079

1 094 092 921

1121 OOO OOO

32 771939

667 315 862

668 849 331

603 985 592

64 863 879

701 621410

190 125 625

Í'-.)

453 024 700

°'

Gazdaságfej lesztést és munkaerő mob1l1tás osztonzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkelet! és délnyugatt teruletem (TOP-6.1.5-l S-

20. NYl -2016-00002)
Erdei sétány és ökológ1a1 sétaút kialakítása Sóstófurdőn (TOP-6.1.4-16- NYl-2017-

21. 00004)
Korányi Frigyes u. felUjltása,Korá nyi Frigyes u .- Csaló koz csomópontban

22. korforgalom k1ep1tese es Szarvas u. feluJitasa (TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00003)
23. Csa ládbarát munká ba áll ást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)
Csa ládba rát munkába állást segítő intézmények korszerüsft ése Nyíregyháza MJV

24. Onkormányzatánál (TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003) 11. utem

~

6 842 995

54 300 OOO

57 401400

36 294 554

783 288 388

25. Kórházi ÚJ óvoda (TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002)

63 595 678

7 953 903

11 251 398

7 010 308

3 052 433

73 658 419

26. Önkorm ányza ti épülete k energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)

39 273 364

960 682 208

1012 729 717

1OOO681037

2 224 OOO

1042178 401

808 900

43 836 164

12 247 934

7 804 934

46 622 031

241389 092

296 624 957

2 298 700

105 310 028

36 295 142

16 927 504

245 74 2 861

261565878

526 534 943

127 412 084

953 838 021

Önkormányzati épuletek energet1ka1 korszerúsítése Nyíregyháza MJV

27. Onkormányzatánál (TOP-6.5.l -16-NYl-2017-00003) 11.utem
Önkormányzati épulet ek energet1ka1 korszerűsítése Nyíregyháza MJV

28. Ön kormányza tánál (TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002) 111.utem

1. o ldal

11

387 288 472

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai

A.

e.

8.

o.

E.

F.

G.

H

KIADÁS
Terv évet megeló:r:ó
kiadás

Eléfüjnyiat megnevezése

1.

2018.évi Ered eti
elölrányzot

2018. évi Mó dosított
elöirányHt

2018.•vt Teljesítés

2019.

2020.és további

Kiad~s

összesen

évek

Onkormínyzat1 épuletek eneraet1lca1 korszerús1tése Nyíregyháza MJV

29

Önkormanyzatanil (TOP-6.S.1·16-NY1·2017-00004) IV ut•m

3 lll soo

169 016 087

38 770 613

2S 971104

S98144 60S

30

Kozos•n Polyakbokorert (TOP 6.9 l · lS)

s 43S S68

9 8Sl S9S

17 595 023

10 897 646

ll 837 246

4 399 504

32 569 964

94 983 082

125 396 909

125 396 909

49 183 536

136 349 264

124 647 716

405 163 598

543 478 439

87 683 046

87 356 419

49 542 156

38 800 263

631820 858

211 272 588

13 270 698

13 4S8 76S

l 543 966

212 816 5S4

2 649 S08

294 47S S06

32 70S 124

32 49S 461

S63 308 701

S98 4S3 670

ll 684 OOO

140 243 300

128 943 662

19 944 3S2

878 1S6 14S

31

Nyiregyház1 Foelalkoztatís1 Paktum (TOP-6.8.2-15) „

32

Nyiregyháza Borbánya és Malom kert csapadékvfz elvezetési hálózat feJlesztese
(TOP·6.3.3·15J

--

33

5zoc.alapszolg lnfrastrukturahs f•1lesztés ITOP·6.6.2·15)

34

Szoc1áhs Alapszolgáltatások bóvilése, fe1lesztése ll utem ITOP-6 6.2·16)

3S

Szoc1áhs városrehab1htác16 Nyíregyháza szegregált teruleteon (TOP·6 7.1·16)

-

627 227 209

816 21S S03

1 726 OOO OOO

Bólcsöde fejlesztés Nyire1yhilza Megyei Jogú Viros Önkormányzatnal (TOP-6 .2.l·

36

16.)

3 101 973

234 798 027

237 942 497

236 S33 617

437 3SO

37

Társadalmi eeyuttmUkodés eróslt~sét szolgáló helyi szintú komplex proeramok
(TOP-6.9 . 1-16, "Kozosen a loutert" pro1ekt•

240 072 940

8 890000

337 244 424

103 470 606

27 472 soo

llS 618 641

188 819 283

340 800 424

S78 S71 S54

s 4SS 209

600000000

Gazdaságfe1lesztés és kozlek~és T1szavasvar1 Ut- Derkovits utca csomópontJának

38

fe1lesztese (TOP 6 .l.S·16· 2017·00001) •

635 OOO

91 220 2S6

91 220 256

IS 338 237

39

UR8ACT 111.·TechTown pro1•kt 2016

9 263 663

6 648 ISI

6 54S 717

3 2SO 203

40

ERASMUS+81ck to (Net)Work

2 029 074

3 S31 961

2132S71

632 570

41

ERASMUS+S1lver learners

2 144 229

1 671 221

2 113 399

2 113 399

42

CITYWALK pro1ekt

4 276 07S

23 823 623

18 9S8 013

13 239 290

40 034 2S4

7S3 317

719 282

7 861 ll9

1 657 163 157

1 S19 35S 799

l 358 082 876

3 502 380 350

4 937 400

16 205 600

35 084 537

31887 008

21 507 4S4

21418138

79 7SO OOO

4 267 200

58177 420

44 607 608

42 269 790

22 887 163

777 798 684

847 222 837

43 Techrevolut1on

12 Sl3 866
2 732 356

4 2S7 628
S7 S49 619
7 589 ll9

16 169 520

Nyíregyházi Megyei Jogú Város kozosség1 kozlekedesenek fejlesztése érdekében

47 db UJ autóbusz beszerzés• és toltöállomás let•sitése IKOP 3.2.0-1S·2016
44. 00013

3 474 07S S30

Kulturális és közoss~gi terek infrastrukturáli s fejlesztése és helyi
kozosségfejlesztés

4S

1

.

8 334 S38 7S6

Nyíregyházi Helyi Kozosség1 Fejlesztési Stratég1á1ához

kapcsolódva (CLLD) (TOP·7.1.I 16·2016-00067)
Fenntartható turiZmusfe1lesztés a Helyórség1 Múvelódés1 Otthon rev1tahzác16ja

46 által (TOP·6.14·16·2017-0000S)
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mob1lnás osztonzeset szolgáló

47

kozlekedósf•1lesztós Nylresyhiza 6 pont1án (TOP·6.l.5·1&2017·00002)

279 400

77 013 880

3S 402 698

25 23S 168

961S90612

12 394 820

999 sooooo

48

MTMI ~lmenykozpont Nyir•gyhoza (EFOP·3.3 6-l 7·2017-0016)

170800

207 494 OS6

247 966 867

197 350 439

64 050080

8173 940

269 745 2S9

49

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.l 4·16-2017-00002,

27 9S4 647

6S7 628 702

69179S984

28 OS8 316

786 9S3 837

so

India ház és Madárropde létes1tése a Ny1regyhciz1 Allatparkban (TOP-6.1.4-16.)

111S9 7SO

SS 047 250

52 616 92S

6460127

422 S91340

404 367 224

844 S78 441

Sl

KOrnyezetvédelmi_lnfrastruktura FeJlesztesek Nyiregyházan (TOP-6.3 .3-16 .)

39 228 688

1 Oll 624 367

64 2SS 89S

36soo1S7

48 821 3SS

911449 800

l 036000000

S2

Modern Városok· 4 • Szálloda ép1tése

118S 697 209

3 oos 06S 40S

2 476 370 301

1144 478 462

l 916 243 138

S3

Modern Városok- Állatpark íe~esztése-Pangea

6S 303 696

l 605 215 009

l 648 619 179

l 648 619179

~I

2. oldal

-·

S 394 OOO

842 966 800

4 246 418 809
l 713 922 87S

C.J'
f'..)

-.

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. é vi tö bb éves kihatássa l járó feladatai

8.

A.

e.

D.

E.

F.

G.

H

2020 .és további
é vek

Kiadá s összesen

KIADAs
E lőirányzat

Terv évet

megnevezése

megelőző

kiadás

1.

54

Modern Vtrosok· Allatpark FeJlesztése-Jegkorszak

55

Modern Varosok-Atlét1ka1 Sportkozpont kialak1tása

56

Modern V'rosok Kíllay kuria felu;ítás 11.utem

2018.évl Eredeti

2018.évi Módosított

előirányzat

elői rányzat

2018.é vi Te ljesítés

120 780

240 979 195

55 044 987

54 094 617

259 543 418

3 308 982 092

3 622 740 907

9 525 OOO

944 660 231

2 878 450

2 277 300

1872 484 580

1 879 926 536

3 764 213 416

22 191 600

57 Sóstói Muzeumfalu Fe1lesztése-Mesekert

2019.

29 217 499

377 808 400

377 808 400

1666400

495 300

1026 458 600

1944 323 901

3 OOO 495 300

1 280 375 162

1 279 231486

1136 024 930

147 015 494

51119 440

96 706 784

26 517 210

48 015 971

610 856 819

685 390 OOO

69 895 500

14 995 299

11629 487

62 973 910

747 190 603

821 794 OOO

1881382 OOO

1 920 334 585

1870 851 366

1000000000

24 866 600

18 516 600

1088 593 775

7 040 307 166

26 022 071 613

19 729 95125 3

12 3 21489 472

25 022 815 012

12 5 94 501 570

56 979 ll3 220

24 649 879117

26 167 662 382

19 850 755 815

12 410 415 422

25 133 6 22 770

12 824 201 570

75 018 ll8 8 79

Nyiregyhíz1 Szabadtéri Szlnpad rekonstrukclóJa és a "K 1 serdők" teruletének

58 funkc1on1hs böv1tése (TOP-6.3.2·16-2017·00001)

46 382 740

59 Csomópont és kerekpárut feilesztes Nyíregyháza (TOP-6 4 1·16 NYl-2017·00001)

1 329 423164

Csomopont es kerékparut fe1lesztés Nyirqyháza 11.utem (TOP·6.4.l-16·NY1-2017

60 00002)
Terulet1 lnfrastrukturahs fe1lesztések -Ut, 1árd1,

61

teruleten

62

Teruleti lnfrastrukturahs fe1lesztl!sek
Fejlesztési tábljban szereplő Eu-s

kerék~rut-

808000

p~lyázatok

1 871659 366
1107 llO 375

és Modern Városok összege (79.-

63. 92„ 94.-116„ 119· 123.,126.-128.,130.-132.,135.,137. sorai)

64. Mindösszesen

Nyíregyhcit1

~n
• hrt•lmuu • 2021 4ov Pl<»r•nvut•1t is

'-'
v.?

\

~

3. oldal

: 29
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi t ámogatása

A.
MEGNEVEZÉS

1.

B.

e.

Eredeti

Módosított

D.

Forintban!
E.

Teljesítés

%

előirányzat

2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1 500 OOO

1500 OOO

100,0

3.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1 500 OOO

100,0

4.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

5.

Ormény Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

6.

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1 500 OOO

1500 OOO

100,0

7.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

100,0

8.

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

1 500 OOO

1 500 OOO

100,0

9.

Összesen:

10 500 OOO

10 500 OOO

10 500 OOO

100,0

1

fu.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatá sa

13. melléklet

Forintban!
A.

B.

e.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi i dősza k

1

1/1 Vagyoni ertekü jogok

2

1/2 Szellemi termekek

3.

l Immateriális javak

4.

11/1 Ingatlanok es a kapcsolódó vagyoni ertékü jogok

5
6.
7.

11 Tárgyi eszközök

8

17 732 572

20 659 615

2 472 040

4 331668

20 204 612

24 991283

131113 922 511

133 022 329 662

11/2 Gepek, berendezesek, felszerelések, járművek

2 970860127

5 364 376 288

11/4 Beruházások, felúJ1tások

8 865 917 818

11 291 221975

142 950 700 456

149 677 927 925

111/1 Tartós reszesedesek

4 777 916117

4 791813 678

9

111/lb ebből tartós reszesedesek nem pénzügyi vállalkozásban

2 614 442 556

2 614 673 456

10.

111/le ·ebből: egyeb tartós reszesedesek

2 163 473 561

2 177 140 222

11.

111 Befektetett penzügyi eszközök

4 777 916117

4 791813 678

12

IV/1 Koncesrnoba, vagyonkezelesbe adott eszközök

3 364 378 158

3 111417 331

13

IV/lb ·ebből tárgyi eszkozok

3 364 378 158

3 111417 331

14.

IV Konce sszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

3 364 378158

3 111417 331

15.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

151 113 199 343

157 606 150 217

25 514 654

31 023 481

10000

10000

25 524 654

31033 481

16

1/1 Vasarolt keszletek

17

1/5 Novendék·, hízó es egyeb allatok

18.

1 Készletek

19

11/2 Forgatas1 celú h1telv1szonyt

20

ll/2c ·ebből allamkötvények

2 500000000

21.

11 Értékpapírok

2 500000000

22.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

23

megtestes1tő

ertékpapirok

2 500000000

25 524 654

2 531033 481

11/1 Forintpenztár

6 536 670

5 127 530

24.

11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

6 536 670

5 127 530

25

111/1 Kincstaron kívüli forintszámlak

10 886 258 211

10 124 616 536

26.

111/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

10 407 563 163

12 643 784 048

27.

111 Forintszámlák

21 293 821 374

22 768 400 584

28

IV/1 Kincstaron k1vüli dev1zaszamlak

64 602 702

10082 708

29.

IV Devizaszámlák

64 602 702

10082 708

30.

C) PÉNZESZKÖZÖK

21 364 960 746

22 783 610 822

1/1 Költségvetési évb en esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
belülről

31

államháztartason

32

államhaztartason belülről

33.

1/3 Költségvetési évben esedékes követ elések közhatalmi bevetelre

13 945 019

1/2 Költsegvetési évben esedékes követelések felhal m ozási célú támogatások bevételeire

1. oldal

830 560

830 560

293 375 954

309 254 485

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

A.

B.

e.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi id őszak

34

l/3d - ebből : költségvetes1 évben esedekes követelesek vagyoni típusú adokra

35

l/3e - ebből : költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgaltatások adóira

36.

l/3f - ebből: költségvetes1 évben esedekes követelések egyeb közhatalmi bevételekre

37.

1/4 Költsegvet esi evben esedekes követelesek müködes1 bevetelre

63 283 612

70 216 005

130 294 390

169 318 225

99 797 952

69 720 255

422 213 757

383149 635

l/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,
38.

szolgáltatasok ellenértekere, közvet1tett szolgaltatasok ellenertékére

159 846 357

182 499 462

39

l/4b - ebből költségvetesi évben esedekes követelesek tulajdonosi bevételekre

104 661 658

92 864 967

40.

l/4c - ebből költsegvetes1 evben esedekes követelések ellátási díjakra

46 682 913

50 020 098

41.

l/4d - ebből: költségvetési évben esedekes követelések k1szamlázott általanos forgalmi adóra

90 069 069

54 729 902

42.

l/4f - ebből költségvetes1 evben esedekes követel esek kamatbevetelekre és más nyereségiellegü
bevételekre

55 608

55 608

43.

1/41 - ebből költsegvetesi evben esedekes követelések egyeb müködesi bevetelekre

20 898152

2 979 598

44

1/5 Koltségvetes1 evben esedékes kovetelések felhalmozási bevételre

4 748 400

4 578 OOO

45

l/5b - ebből költségvetesi evben esedekes követelések ingatlanok értékesitesere

4 663 400

4 493 OOO

46.

l/5c - ebből: költségvetési évben esedekes követelesek egyéb t árgyi eszközök ertékesítesere

85000

85000

47

1/6 Költségvetes1 évben esedekes követelesek müködesi célú atvett penzeszközre

3 100

3100

48.

1/7 Költségvetési évben esedekes kovetelések felhalmozási célú átvett penzeszközre

153 980 801

96 675 334

9 479 667

57 585 213

875 152 572

808 436133

l/7c - ebből. költsegvetés1 evben esedekes követelesek felhalmozási celu v1ssza teritendő
49.

támogatasok, kölcsönök v1sszaterülesere allamháztartáson kívülről

50.

1 Költ ségvetési évben esedékes követelések

51.

11/3 Költsegvetes1 evet követően esedekes követelések közhatalmi bevetelre

99 038 629

101 656 274

52.

ll/3d - ebből. költsegvetési évet követően esedékes követelesek vagyoni típusú adókra

19 829 737

41 928 823

53.

ll/3e -

70186 789

56 801 794

54

ll/3f - ebből· költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 022 103

2 925 657

55.

11/4 Költsegvetesi évet követően esedekes követelesek müködesi bevetelre

146159 043

31368 072

69 298 210

25 751 936

562 125

382 157

9 148 868

4 667 654

ebből:

koltségvetés1 evet kovetően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

ll/4a - ebből : költségvetési evet kovetően esedekes követelések keszletertekesítes ellenertékére,
56.

szolgaltatasok ellenertekere, kozvetített szolgáltatások ellenertekere

57

ll/4c - ebből· koltsegvetes1 évet kovetően esedekes követelesek ellatasí dí1akra
11/4d - ebből: költsegvetés1 évet követően esedékes követelések k1számlazott általános forgalmi

58

adóra

59

11/41 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb mOködési bevételekre

67149 840

566 325

60.

11/5 Költségvet esí evet követően esedekes követelesek felhalmozási bevetelre

50163 950

19 361 283

61

ll/5b - ebből koltségvetés1 évet kovetően esedékes követelesek ingatlanok értekes1tésere

50163 950

19 361283

62.

11/6 Költségvetesi evet követően esedekes követelesek működési célú átvett pénzeszközre

225 OOO OOO

280 OOO OOO

63

ll/6c - ebből: koltségvetes1 evet kovetően esedékes követelések müködesi célú v1sszatentendö
támogatások, kolcsönök v1sszaterülesere államháztartáson kívülről

225 OOO OOO

280 OOO OOO

64.

11/7 Költségvetési évet követően esedekes követelések felhalmozási célu átvett pénzeszközre

1 752 855 126

1 697 682 941

2. oldal

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonki mutatása

A.

B.

e.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi id őszak

65

ll/7c ·ebből koltségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú v1sszateritendö
tamogatasok, kölcsonök v1sszaterülesére államháztartason kivülről

66.

11 Költségvetési évet követően esedékes követelések

67.

74 838 462

19 732 941

2 273 216 748

2130 068 570

111/1 Adott elől egek

306 330 148

1225479 325

68

111/lb • ebbőL beruházásokra, felu11tásokra adott előlegek

273 402 024

1180 476 659

69.

111/ld ·ebből : igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

30 604 574

37 836 467

70.

111/le • ebböl: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 256 364

1352 084

71

111/lf ·ebből: túlfizetesek, t éves es vissza1áró kifizetések

67 186

5 814115

72.

111/4 Forgótőke elszámolása

6 763 OOO

3 500 OOO

73.

111/5 Vagyonkezelesbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követeles elszámolása

187 791195

202 913 741

74.

111/7 Folyös1tott, megelölegezett társadalomb1ztos1tási és családtámogatási ellátások elszamolása

59175

252 306

75.

111 Követelés jellegü sajátos elszámolások

500 943 518

1432145 372

76.

D) KÖVETELÉSEK

3 649 312 838

4 370 650 075

77.

1/2 Más előzetesen felszám1tott levonható általános forgalmi adö

931874 085

551087 606

78.

1/3 Adott

8 115 425

32 913 171

79.

1/4 Más előzetesen felszamitott nem levonható altalános forgalmi adó

8 096 313

32 894 059

80.

1Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

931893197

551106 718

81

11/1 Kapott elóleghez kapcsolódó fizetendő általanos forgalmi adó

82

11/2 Mas fizetendő alt alanos forgalmi adó

835 387 199

83.

11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

836 305199

477 325 336

500 524

474 391

84.

előleghez

kapcsolódó előzetesen felszám1tott n em levonható általános forgalmi adó

9 18 OOO

111/1 December havi illetmenyek, munkabérek elszámolasa
111/2 Utalvanyok, berletek es mas hasonló,

keszpenz-h elyettesítő

fizetési eszköznek nem

-

477 325 336

minősülő

85.

eszkozok elszamolasa1

329 OOO

243 OOO

86.

111 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

829 524

717 391

87.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

96 417 522

74 498 773

E redményszemlél etű

be vételek aktív időbeli elhatárolása

88.

1

2 859 042

136 304 381

89.

2 Költségek, rafordítások aktív időbeli elhatárolása

15 158 747

14 415 438

90.

F) AKTiV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

18 017 789

150 719 819

91.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

176 267 432 892

187 516 663 187

3 oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

Forintban!

A.

B.

e.

FORRÁSOK

Előző Időszak

Tárgyi időszak

1.

1 Nemzeti vagyon mdulaskon erteke

2

11 Nemzeti vaevon valtozasa1

3

111 Egyeb eszkozok ondulaskon erteke es valtozasa1

4.

IV Felhalmozott eredmeny

5

VI Merleg szerinti ered meny

6.

G/ SAJÁT TŐKE

7.

1/1 Kolts~gvetes1 evben esedekes kotelezettsegek szemelyi JUttatasokra

8

1/3 Koltse11vetes1 evben esedekes kotelezettsegek dologi k1adasokra

9

1/5 Koltse11vetes1evben esedekes kotelezettsegek egyeb mükodesi cehi k1adasokra

10

1/6 Koltse11vetes1 evben esedekes kotelezettsegek beruhazasokra

11

1/7 Koltsegvetesi evben esedekes kotelezettsegek feluJ1tasokra

12.

1Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

13.

11/l Koltsegvetes1 evet kovetóen esedekes kotelezettsegek szemelyi JUttatasokra

14

11/3 Koltsegvetes1 evet kovet6en esedekes kotelezettsegek dologi k1adasokra

15

11/5 Koltsegvetes1 evet kovetóen esedekes kotelezettsegek egyeb műkodesi celu k1adasokra

16

11/6 Koltsegvetes1 evet kovetóen esedekes kotelezettsegek beruhazasokra

68050 612

7 118 782

17

11/7 Koltsegvetesi evet kovetóen esedekes kotelezettségek felúJ1tasokra

33 830 999

53 950 520

18

11/9 Koltsegvetes1 evet kovetöen esedekes kotelezettsegek f1nansmozas1 k1adasokra

1649 879 661

1731176222

1486 592 699

1571906110

163 286 962

159 270 112

2 176191098

3 864 550990

593 545 028

582 034 591

20 423 070

14 418 358

76 116 056

76116 056

159 608 845 744

159 729 832 744

881302 714

144 808 268

3 847 650 679

3 771 796 221

26 646 668 051

27 860 525 954

1213 8 57 903

2 588 523 534

136 477 273 183

133 197 387 745

2 387 336

1 206 181

156 166 025

152 166 532
8 881904

480 511928

114 186 729

63 583 200

38 293 226

702 648489

314 734 572

22 659

1182 773

424 407 167

486 369 560
1584 753 133

ll/9a - ebből : koltse11vetesi evet kovetőon esedekes kotelezettsegek hosszú leJaratú hitelek,
19

kolcsonok torlesztesere penzugy1vallalkozasnak
ll/9e - ebből kolt segvetesi evet kovetóen esedekes kotelezettsegek allamhaztartason beluh

20

megelólegezesek v1sszaflzetesere

21.

11 Köl tségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

22

111/1 Kapott

23

111/3 Mas szervezetet megllletó bevetelek elszamolasa

előlegek

111/5 Nemzeti vagyonba tartozo befektetett eszkozokkel kapcsolatos e&Yes kotelezettseg Jellegü
24

saJa tos elszamolasok

25.

111/8 Leletre, m egőrzesre, fedezetk ezelesre atvett penzeszkozok, b1ztositekok

132 172 772

245 054 212

26.

111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

822 256 926

917 623 217

27.

H) KÖTELEZETIS~GEK

3 701096 513

5 096 908 779

28

1 Eredmenyszemleletű bevetelek pasmv 1dóbeh elhatarolasa

1315450021

1160 076 388

29

2 Koltsegek, raford1tasok pasmv 1dóbeh elhatarolasa

601 4 55 470

653 330 780

30

3 Halasztott eredmenyszemleletű bevetelek

34 172 157 705

47 408 9S9 495

31.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

36 089 063 196

49 222 366 663

32.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

176 267 432 892

187 516 663 187

4 oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása
13. melléklet

Forintban!

B.

A.

e.

Állomány a tárgyév elején
ESZKÖZÖK

1.

Bruttó

értékű 1ogok

Nettó

0.

E.

Állomány a tárgyidőszak végén

Bruttó

Nettó

2.

1/1 Vagyoni

331 685 662

17 732 572

90 950 715

3

1/2 Szell emi t ermekek

318 393 501

2 472 040

199 252 983

4 331 668

4.

! Immateriális javak

650 079 163

20 204 612

290 203 698

24 991283

5.

11/ 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

158 708 874 147

131113 922 511

163 270 901 775

133 022 329 662

118 095 951 756

97 311 803 173

118 906 196 055

95 940 509 219

20 659 615

6.

1 1 Forga lomkeptelen ingatlanok es kapcsolodó vagyon i ertekú JOgok

7.

1 2 Nemzetgazdasag1 szempontból kiemelt Jelentósegü ingatlanok es kapcsolódo vagyoni értekü Jogok

8.

1.3 Korlatozottan forgalomkepes ingat lanok és kapcsolódó vagyoni éitékű jogok

21 610 113 693

17 914 374 001

25 227 170 397

21 286 874 898

9.

14 Uzlet1 ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű 1ogok

19 002 808 698

15 887 745 337

19 137 535 323

15 794 945 54 5

8 419 984 775

2 970 860 127

9 852 291 735

5 364 376 288

4 722 347 382

10. 11/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek
11

21 Forgalomkeptelen gépek, berendezések,felszerelések,jármüvek

12.

2.2 Nemzetgazdasdgi .szempontból kiemelt 1elentös.egú gepek, berendezések,fe lszerelések,jármüvek

13.

2.3 Korlatozonan forgalomkepes gépek, berendezesek,felszerelesek,jarmüvek

5 612 813 026

1 884 813 824

7 940 986 204

14

2 4 Uzlet1 gépek, berendezések,felszerelesek,Jiirmüvek

2 807 171 749

1 086 046 303

1 911 305 531

642 028 906

8 865 917 818

8 865 917 818

11 291 221 975

11291 221 975

8865917 818

8 865 917 818

11 291 221 975

11 291 221 975

15. 11/4 Beruházások, felújítások
16

4 1 Forgalomképtelen beruházasok, felujitások

17

4 2 Nemzetgazdasitgi szempontból kiemelt Jelentösegü beruházások, felújitíisok

18

4 3 Kor1atozottan forgalomképes beruházások, felújítasok

19

4 4 Uzleti beruházások, felújtt.isok

20.

11 Tárgyi eszközök

175 994 776 740

142 950 700 456

184 414 415 485

149 677 927 925

21

111/1 Tartós részesedések

4 777 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791 813 678

22

111/lb - ebből: tartós reszesedesek nem pénzugyi vallalkozasban

4 777 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791 813 678

4 777 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791 813 678

23

11 Forgalomkeptelen tartós reszesedesek

24

l 2 Nemzetgazdasági szempontból kremelt Jelentösegú tartós reszesedesek

25

1.3 Korlátozottan forgalomkepes tartós reszesedesek

26

1 4 Uzleti tartós részesedesek

27

111/le - ebböl egyeb tartós r eszesedesek

28

11 Forgalomkeptelen tartós reszesedések

29

l 2 Nemzetgazdasagi szempontból kremelt Jelentósegü tartós reszesedesek

30

1 3 Korlátozottan forgalomkepes tartós részesedesek

31

1 4 Uzlet1 tartós reszesedesek

32.

111 Befektetett p énzügyi eszközök

4 777 916117

4 777 916 117

4 791 813 678

4 791 813 678

33

lV/1 Konce sszióba, vagyonkezelésbe adott eszkOzok

3 863 452 680

3 364 378 158

3 681 274 922

3 111 417 331

34.

lV/l b - e bből: tárgyi eszkozbk

3 863 452 680

3 364 378 158

3 681 274 922

3 111417 331

3 681 274 922

3 111417 331

35.

2 1 Forgalomkeptelen tárgyi eszkOzok

36

2. 2 Nemzetgazdasagi szempontból kiemelt Jelentöségú tárgyi eszkozok

37

2.3 Korlatozott an forgailomkepes targyi eszkOzOk

2 586 768 183

2 092 338 422

38

2 4 Uzleti t árgyi eszkozOk

1 276 684 497

1 272 039 736

39.

IV Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök

40.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

S.oldal

\

4

3 863 452 680

3 364 378158

3 681 274 92Z

3 111417 331

185 286 224 700

151113 199 343

193 177 707 783

157 606 150 217

14 . melléklet

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

For1ntb•nl
A.

1

Me1nevezés

•

e.

0

E.

r

G

H

)

1

Pénzu1vt

Tev~kenysé1 nettó
eredmenyuemléletO

bevet e le

E&véb eredmény
siemléletO bevételek

Anya1ielle1ü
ráfordítások

S1emelyi Jelle1ü
ráfordllások

l rtekuokkenui
lehH

Eavéb raford11arok

Tevéhnysé1ek
eredménye

mO...eletek
eredmeny
sremleletG

••••Ucvi

mOveletek
r•ford1t.sai

•

l

Pén1ü1yi
müveletek

M

10 lll lJ6

ssz sn 619

174 OlS 478

401109 545

1 645 Z68

Szoll:ásos eredmény

eu~dmenye

99

7 437 795

7 437 795

H 101 }16

4 938 149

81

82

4 938 067

4 938 067

lO 1r; 1 841

803 526

116

116

803 6 4 2

801642

729 628 638

1%8917

76S<nsn

4

Gyermekek Háza Déli Óvoda

11990 851

801117013

131654 634

670 524 388

5 22S 765

s

TunMrkert Kelt!l1 óvoda

17 9SO r,g9

81/ 1/1 249

158 740 837

641 942 420

8484 ]1 4

6

Buzasnm Nyu1Jillt1 óvoda

10 VMI Míhily Kuttu"fts Kötponl
11 Nyire1yhizl C.ntemtn Kórus

eredmeny

7 417 894

169 844 183

Móriu Zs. Mep-el és Virosi Konyvtir

Mé~1u.ennti

11060 291

900 4SS098

9

Rendluvúli
eredmeny

291

141 S89

Kö11nté1ményeket Müködt~t6 Köz pont

RendluvUli
riford1t•sok

bevetelek

9q

n

1

eredmtny
szemléle tü

120

l

)] 649 /8}

p

120

11115 055

Euterljnc ÍSzJikt óvod;1

7. Esztulinc lu:a kl óvoda oss usen

0

Rendluvuli

bevetele1

1. E1ésué1ücvi Alapellát ási 11 az1•tósá1

N

11060 4 11

l ] 060

41
. 1609

103 370 958

481 793 537

4 907 361

16 S86196

4 S9S 761

"

75

4 595 686

4 S9S 686

7673211 1

) 113116979

563 610 612

2 523188 913

22 586 267

96 6)2 206

16168 278

172

172

16167 906

16 167 906

176498126

745 369 199

871646 519

183 293 972

l 599 11 0

54 567 171

8 760 551

1121

1121

8 761872

• 761872

17 957 911

505 911192

114 291 441

248)22901

lll 6 19 245

1:1 llS 914

14 397 784

4S6

4 56

14 398140

14 )91 240

69 !H8061

248 685 741

114166 Oli

170 471244

• 554 80)

20 357 168

5 ll Z 570

25045

25045

5117615

s 1]7 615
29 610 975

~88

11470 301

167 521 542

125 838 474

144 226049

) 074 097

5 197 910

29 542 687

1307

89 595

11211

29 630 975

12. Jou Andris Muzeum

176 JSl 771

JJ4 615 944

172141141

l1l IJ7 ll7

24 UI 7JO

6 611409

24 111 512

l 246

224 ll6

221 090

25052 672

zs 052 672

1l Nyfre1yhi1i SzCKlális Gondozási Központ
Nyfre1yhizl Gyerme kjóléti Alapellátási
lnt 1hmény

116 oss 915

71945) 179

114925168

721394 747

• uo 856

21172 01

ll 104 101

1l

1l

lJ 104 795

lJ 804 795

20 470 166

911111 955

146117 520

772 451 645

5 517 206

25 129 596

1 5 2 10 146

2

2

15 210 144

15 210 144

20 555

421310 403

41860158

355 296 777

5 613 806

]) 765 616

6 774 331

21

21

6 774 352

6 774 352

25 134 210

139 659

23 61614 2

208 987

469 422

2

2

469 424

469 424

2 OS2 ll9 J5l

313 143 086

1 621134 ZH

129 830 432

20 299 401

lOl

lOl

20 299 098

20 299 098

„.

Nyfre1yhizl Család és Gyerf'Tlekjólétl
15. Központ

16. Ga1dasá1I Feladatokat Elli t-ó Központ
17. Pol1irmeuerl HNatal

„.

lnté1ménye k osszesen

20 747 461

29078416

1006 S9S 110

9 800 445 523

2 754 361187

7 491 052 610

236 957 804

415 063 987

97 402 655

J2 208

313 9)1

281 723

97 684 378

97 614 378

19. Onkorminyut

lZ 695 711110

9169 074 449

l sas 056 osa

519 965 096

4 545152 400

Ui 04J Ol4 650

2 629 122 445

111277656

49 994 167

na 211 219

2490139156

2 490119156

20 Mindósszesen

lJ 702 306420

19 169 5 19 972

6139 424 9 45

1Oli017 706

4712110 204

16 458 091617

2 726 525 100

111109164

so 101 291

lll 001 S66

2 511 5 21 514

2 511 521514

~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása

1.

15. melléklet

A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

Megnevezés

Alaptevékenység
költségvetési
egyenlege

Alaptevékenység
finanszirozási
egyenlege

Alaptevékenység
maradványa

Vállalkozási
tevékenység
költségvetési
egyenlege

Vállalkozási
tevékenység
finanszirozási
egyenlege

Vállalkozási
tevékenység
maradványa

Összes maradvány

Egészségügyi Alapellátási
2. Igazgatóság

-

J.

1.

Forintban !
K.

Alaptevékenység
Alaptevékenység
Jóváhagyandó
kötelezettségvállalással
korrigált maradvány
szabad maradványa
terhelt maradványa

45 847 607

182 213 030

136 365 423

136 365 423

136 365 423

66 550 651

69 814 772

3. Eszterlánc Északi Óvoda

888 747 497

890 588 807

1 841 310

1 841310

1 841 310

500 000

1 341 310

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

804 842 255

806 539 372

1697117

1697117

1697117

500000

1197117

5. Tundérkert Keleti Óvoda

801038 844

803 866 939

2 828 095

2 828 095

2 828095

500000

2 328 095

1736630

1736630

500000

1236630

8103152

8 103152

2 OOO OOO

6 103152

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

-

585 924 386

587 661 016

1736630

7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen

-

3 080 552 982

3 088 656134

8103152

-

747 985 443

750 252 720

2 267 277

2 267 277

2 267 277

9. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár -

373196 946

462 875 253

89 678 307

89 678 307

89 678 307

87 767 775

1910 532

10. Váci Mihály Kulturális Központ

-

236 026 944

248 055 859

12 028 915

12 028 915

12 028 915

7 915 518

4 113 397

11. Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

200809 532

239 395 805

38 586 273

38 586 273

38 586 273

12. Jósa András Múzeum

-

221308 450

408 242 092

186 933 642

186 933 642

186 933 642

160 270 535

Nyiregyházi Szociá lis Gondozási
13. Központ

-

731647 333

733 952 095

2 304 762

2 304 762

2 304 762

2 304 762

Nyiregyházi Gyermekjóléti
14. Alapellátási Intézmény

-

918 472 591

919 951669

1479 078

1479 078

1479 078

1479 078

61317 006

413 867 085

475184 091

475184 091

475184 091

475 051400

Közintézményeket
8. Központ

-

-

Működtetö

Nyiregyházi Család és Gyermekjóléti
15. Központ
Gazdasági Feladatokat e llátó
16. Központ

26 534 802

26 534 802

17. Polgármesteri Hivatal

-

1978 993 922

1999 050 813

20 056 891

18. Intézmény összesen

-

8 500 059 546

9 473 047 357

972 987 811

19. Önkormányzat

13 183 511 371

9 052 047 990

22 235 559 361

20. Mindösszesen

4 683 451825

18 525 095 347

23 208 547 172

tt'

-

2 267 277

38 586 273
26 663107

132 691

-

-

20 056 891

20 056 891

20 056 891

972 987 811

972 987 811

823 396 610

22 235 559 361

22 235 559 361

22 235 559 361

23 208 547 172

23 208 547 172

23 058 955 971

149 591201

149 591 201

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön ko rmá nyzat a belföldi irányú 2018. é vi hitel/kölcsön á llományá nak a lakulása

16. melléklet

Forintban!
A.

B.

e.

D.

Megnevezés

Lejárat

Hitelt folyósító szerv

2017. XII. 31.

E.

F.
H itelfelvétel

1.

2021. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

262 378 753

3. FEihaimozási kölcsön (2015)

2023. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567 792135

tény

terv

tény

46 OOO OOO

216 378 753
567 792135

4. Folyószámlahitel •

2018. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

311059 238

6. FEihaimozási hitel (2017 .)

2026. szept. 30.

MKB Bank Zrt.

345 362 573

131313 411

131313 411

1486 592 699

1134 228 870

1134 228 870

ÖSSZESEN

1.

Hiteltörlesztés

46 000000

5. FEihaimozási hitel (2016.)

7.

H.

2018. XII. 31.
terv

2. Beruházási hitel (2013)

G.

1 002 915 459

1002 915 459

1002 915 459

1002 915 459
311059 238
476 675 984

1048 915 459

1048915 459

1571906110

• hitelkeret összege 3.000.000.000 Ft.

•r•

'.,

( í'J

~l

17- melléklet
Nyíregyháia Megyei Jogu Város ÖnkormányHta hitelből megvalósítandó feladatai (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitel)

forintban !

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Módoshott
előfrányzat

Udvart szennyvízvezeték szakasz csert!Je gyokér~novés miatt

1
Esiterlánc Északi óvoda Kerekerd6 Tagintézmény (Sóstói u.31 )
2

Balesetveszélyes Játszóudvar felúJitasa (kentés· ~s taÍnfal~p1tés, íoldpótlás és leszalkadt mosdó~
v1sszahelvezese a tobb1 mosdó átv1zse.álása)

3
~

e.

A.

Hátsó nagy kapu, bt!Jarat1 kapu felúJitcisa, gazdasági bt!Járatnál vízelvezetés megoldása

Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem Tagint ézmény (Krudy Gy u.27 )

---

4

Csőtorés elharitásának munkái

5 Eszterlánc Északi óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)

Balesetveszélyes, behajló fuggesztett fa lambéria álmennyeze t cseréje gipszkarton álmennyczetre
~--

D.

(.

Saját erö

Hitel összeg

779 849

77985

701864

3161969

316 297

2 846 672

3 435 645

343 564

3 092 081

421513

42 151

379 362

l 795 800

179 580

l 616 220

----

6 Tundérke r t Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14)

Csapadékvíz vezeték cseréJe az óvoda udvarán, terburkolat készftes

3 327 066

332 707

2 994 359

7 Tundérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely (Élet u 30 )

ÚJ beJárat k1!p1tés~ a K-1 utcafronti keritésen, a hozzá tartozó Járdával egyutt

1084 824

108 482

976 342

8

Buzaszem Nyugat i óvoda Aranykör-te Tagintézmény (Korte u.41.)

Járda készitése (k1selemes terburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap k1emelesével

2 621872

262 187

2 359 685

9

Buzaszem Nyugati óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Bcnczur ter.2U.)

Felfagyott, balesetveszélyes el0lépcs6, r3mpa, 13bazat és homlokzat vakolat 1avittis1 rnu11kci1

2 197 966

219 797

1978 169

Kerítés betét bontasa, es készítése a garázsok felól, az ingatlan NY·1 oldalán

1186 919

791 941

-

10

-

-

Nefelejcs Bölcsőde ISarkantyu u.30-36.)

394 978
~

1098 426

109 843

988 583

1

l 597 425

159 742

1437 683

Gondozási e1ysé1 teraszrészének Újra burkolasa (l.utem)

3 498 228

349 823

3 148 405

3 496 564

349 656

3146 908

19 186 632

4 779 482

14 407 150

1999 304

206 454

l 792 850

Parketta felúj1tasa (ebedld, társalgó, iroda), eldtelő szf?lesítése·felúJítá sa

3 997 053

399 705

3 597 348

19 Nyírsz616si Idősek Klubja (Kollégium u 58 )

Kózos helyisegek padlózatanak feluj1tasa

1999 252

1258406

740 846

20 V3c1 M1há ly Kulturahs l(ozpont Városmajori Művelódési Há z

H1bas nyilciszárók és ajtók cseréje

2 494 229

249 423

2 244 806

10 49] 420

1 049 242

Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és beiárat), és homlokzati hdszigeteléS1 munkák

4 577 080

457 708

4119 372

23 M óricz Zsigmond Álta lános Iskol a (Virág u. 60.)

Fözökonyha fózőtere es az étkező felem lapostető beázas m1att1 javítás•

2 033 384

682 650

1350 734

24

Erkély felujítás H6sok terel,

4 553 948

455 395

4 098 553

58969 316

s 896 932

53 072 384

11538 755

1153 876

10 384 879

151546439

20 233 028

131313 411

11

Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje 1. utem

12 Hóvlr'g

Bölcsőde

Játéktároló belső feluj1tá sa(vakolás,festés som'. va lamint tetőcsere 20m

(Malom u. 5-7.)

-

15

- --

Konyha pára es szagelszivó rendszer feluiítása, a konyha hely1Sége1nek átalakítása (k1böv1tése), nyílászárók
Müszaki szukségességböl elrendelt pótmunka

(vakolatjavitás, fal·, és padlóburkolat csere belsö falfestés,

elektromos szerolósl munkák)
Lépcsőhózi

17. Családok Atmenetl Otthona (Tokaji u 3.)
18 7. sz.

Idős ek

Klubja (Oáha u 1.)

21 Váci M1há ly Kulturális Központ Alvégesl Művelődési Ház
22. Váci Mihá l y Kulturális Kozpont Jósavilrosl

Müvelődésl

Hilz

-

25

lepcsök felujítása

Vápacsatornák bontdsa,felulvizsgálata, sz igetelése és a beázás megszuntetése~

A toldalék éeuletró szek jkon~ha raktár, oltoz61 raktár) ~zdoria falainak pvitása;

Irattár k1alak1tása

- --

-- .

9 443178

-

Polgármesteri Hivatal

26

Pa dlózat felújitás •A" épulet foldszmt

27

Padlózat felujltás "D" épulet l.emelet

28. Mindösszesen

~

l

1

.
J

1

a 1atszóudvar rugalmas uté scs1llaoitó uum1burkolatanak kiépítése 100 m feluleten
cseré1e salétromos falak felúlitasa

(Pa cS1rta u 29-35. )

16

-

redőnyök felszerelése (13 db,

-

Az intézmény teruletén járda készités;

14 Babaház Bölcsőde (Krudy Gyula u.30)

Idősek Ot~hona

);

150xl90 cml: vezetői irodaban oarketta felu1itása fl6 m 1

-

13 Katica Böl cs6de (Tőke u l )

-

1

,)

18. melléklet

Tájékoztató a 2018. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről
Forintban!

A.

D.
Kedvezmény nélküli

Kedvezmény jogcíme

1.

2.

e.

B.

bevétel összege

E.
Kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként
2,5 millió Ft éves
vállalkozási

3.

I p a r űzési adó

szintű

adóalapot meg nem
haladó vállalkozások
60 %-os
adókedvezménye

4.

5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből

nyújtott kedvezmény, mentesség

97 456 707

58 474 024

206 935 228

199 646 731

5 136 995

709 319

2.§. (1)

44/2012. {Xl.30.)
önkormányzati rendelet

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanuló bérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

18/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelet

26/1997. (IV.01.) KGY
rendelet
54/2011. (XII. 16.)

1417 060

önko rmányzat i rendelet

- munkáltatói kö lcsön kedvezménye

54/2011. (XII. 16.)

1 760 OOO

önkormányzati rendelet
9.643/2004. (1.01.)
utasítás;
15.629/2010. XIII.

jegyzői
jegyzői

883 722

269 763

utasítás

- a Sóstó-Gyógyfürd ők Zrt. által üzemeltetett

10.

fü rd ő k ben

a nyíregyházi lakosok fürd őjegy

Megá llapodás alapján

111972 19 1

Megállapodás alapján

10 OOO OOO

kedvezményének megtérítése
- "Ez a mi napunk" - Sérült Emberek Napja és a
1 1. Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az
Állatparki belépő jegyárkedvezmény térítése
10.

Összesen

310 412 652

384 249 088

Nyíregyháza Megy ei Jogú Város Önkorm ányzatának részesedései

2018.12.31.

A.

Megnevezés

19. melléklet

e.

0.

E.

Részesedés bruttó

Elszámolt

Részesedés nettó

Részesedés

összege

értékvesztés

összege

mértéke

B.

1.

Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.

4 096 OOO

4 096 OOO

1,47%

2.

Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.

9 050 OOO

9 050 OOO

4,53%

3.

Nyírterv- Plusz Kft.

1200 OOO

75 778

1124 222

5,56%

4.

Egyéb részesedések összesen:

14 346 OOO

75 778

14 270 222

5.

Szabolcs-Szatmá r -Bereg Megyei Temetkezési Kft.

6.

Nyírségvíz Zrt.

7.

THK Térségi H ulladékkezelő Kft.

8.

Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.

9.

Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.

10.

6 267 456

6 267 456

955 800 OOO

955 800 OOO

99,29%
52,84%

4 561 OOO

100,00%

11000000

11000000

100,00%

S04 200 OOO

504 200000

100,00%

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

1132 845 OOO

1132 845 OOO

100,00%

2 616112 456

6 OOO OOO

1439 OOO

11.

Saját alapítású nem pénzügyi vállakozás összesen

12.

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.

300 OOO

300 OOO

3.39%

13.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

930 OOO

930000

31,00%

14.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

4 900000

4 900 OOO

49,00%

15.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (régi TISZK}

2 370 OOO

2 370 OOO

79,00%

16.

Észak-Alföldi Környezetgazdá lkodási Nonprofit Kft.

1350 OOO OOO

1350 OOO OOO

50,00%

17.

Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkeze l ő Nonprofit Kft.

705 170 OOO

705 170 OOO

100,00%

18.

Város- Kép Nonprofit Kft.

37 200 OOO

37 200 OOO

100,00%

19.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

3 OOO OOO

3 OOO OOO

100,00%

20.

Nyirinfó Nonprofit Kft.

3 000000

3 OOO OOO

100,00%

21.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

3 OOO OOO

3 OOO OOO

100,00%

22.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

53 OOO OOO

53 OOO OOO

100,00%

23.

Nonprofit gazdasági társaság összesen

2 1 62 870 OOO

24.

M INDÖSSZESEN :

4 793 328 456

1 439 OOO

1 514 778

2 614 673 456

2 162 870 OOO
4 791813 678

Önkormányza t és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. na pjával fennálló szállítói állomány

A

e

B

D

még nem esedékes

2.

1. Önkormányzat fe lé fennálló

72145 499

72119 785

3.

-Nyírségvfz Zrt

71879 426

71879 426

172 118

172 118

NYÍRVV Nonprofit Kft.

5.

Nyfregyházi lpan Park Nonprofit Kft.

6.

-Nyfregyházi lnformat1ka1 Nonprofit Kft.

7.

-Nyíregyházi Turisztikai Közhaszmi Nonprofit Kft.

8.

II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló

9

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezést Kft.

70 793

45079

21 705

21 705

1457

1457

155 886163

155 147 042

1054 568

1054 568

10.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

2 295 795

2 076 036

11

-Sóstó-Gyógyfurdlík Zrt.

97 624 302

97 624 307

18 913 778

18 913 778

12.

- Nyirségvíz Zrt

13.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

14.

- Nyírt ávhő

15.
16
17.
18

s 567 679

s 456 724

20 345 023

20 345 023

-Nyfregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

6165 305

6 165 305

-Város-Kép Nonprofit Kft

2 662 574

2 474 287

11111

11111

Kft.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

30 napon belüli

1
168 450

21.

Ill.

3 500 650 996

2 073 552499

87 844 570

371029107

371029107

szállítók felé fennálló
Kft.

23.

·Nyfregy házi Informatikai Nonprofit Kft.

24.

-Sóst ó-Gyógyfurd ök Zrt.

25.

-Város-Kép Nonprofit Kft.
NY[RVV Nonprofit Kft.
-Nyirségvíz Zrt

28.

NyíregyháZt lpan Park Nonprofit Kft

29.

·Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Temet kezési Kft.

32.

34
35

Nyfregyh áZt Sportcentrum Nonprofit Kft.
-Nyírvidék Képző Kozpont Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Állatp ark Nonprofit Kft.
-M óricz Zsigm ond Színhá z Nonprofit Kft.
Nyfregyház1 Turisztikai Kozhasznú Nonprofit Kft.
- ~szak-Alfold1 Kornyezetgazdálkodásí Nonprofit Kft.

36.

Összesen:

37.

Önkorm ányzat

38.

Önkormán yza ti intézmények

39.

Mindösszesen:

51 670

51670

329 779

33.

éven túli

51670

498 229

31.

181-365 napos

188 287

-~szak-Alfold1 Kornyezetgazdálkodás1 Nonprofit Kft

30.

91-180 napos

110 955

20.

27

61·90 napos

219 759

696129

26.

31·60 napos

687 451

696129

Kül ső

1

25 714

-Nyíregyházi Turisztikai Kozhasznu Nonprofit Kft

- Nyfrtávhő

H

zs 714

19

22.

G

összesen
(Forintban)

4

F
Szállltói állományból (Forint)

Szállltól állomány
M egnevezé s

1.

e

20 . melléklet

~)

-~

1095 071

168 871435

177 010 320

1611144

653 090

653 090

112 592 362

59 700 593

7 843 553

7 644 507

9 754

189 292

411487 372

403 483 62~

7 386 120

617 627

934 955 612

934 955 61]

990 665 957

52 891 769

111155

111155

16 268136

15 637 946

630190

6 648 968

5 810 692

774 776

3 083 103

2 865 298

217 805

76 858130

66 543 609

9 481275

23165 056

22 300 341

864 715

63 500

833 246

769 333

769 333

l 535 186 019

182 047 591

15 588 166

261825

168 871435

176 946 820

804 225

990 665 957

3 728 682 658

2 300 819326

88 557 735

1095071

168 871435

177 010 320

1611144

990 717 627

516 222 431

494 604 666

20 046 519

88128

609 179

71939

802 OOO

1183 199

169 480 614

177 082 259

z 413144

338 251 872

326 520 202

11 731670

4 583 156 961

3 121944194

120 335 924

990 717 627

- :a.

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napj ával fennálló követelés (vevő/adós} állományáró l

A

1.

2.

1. Önkormányzat felé fennálló követelések

-Nyírségvíz Zrt

0

összesen (Forint)

még nem e sedékes

328050128

322 207 752

25 183 719

25 183 719

4.

-NYÍRVV Nonprofit Kft .

248 429 644

248 395 223

5.

-Nyíregyházi Informa tikai Nonprofit Kft.

34 356 240

34 356 240

6.

-Város -Kép Nonprofit Kft.

11543857

7 383 337

7.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

182 363

182 363

8.

-Nyíregyházi lpan Park Nonprofit Kft

5 873 750

5 873 750

9.

-Nyiregyhá21 Állatpark Nonprofit Kft.

913 120

833 120

10

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft

682 OOO

- Nyírtávhő

12.

II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések

145 890 563

136 519 085

13.

-Nyírségviz Zrt.

121 512 298

121512 298

30 napon belüli

1

181-365 napos

éven túli

80000

885 435

885 435
9 299 010

1024 494

l 915 541

1 727 254

188 287

16.

-Város-Kép Nonprofit Kft

6 537 595

4 954 337

l 583 258

17.

-5óstó-Gyógyfurdök Zrt

6 064 189

3 036 989

3 027 200

18.

-Nyiregyház1 lnformat1ka1Nonprofit Kft

19.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

23.

H

4 160 520

1024494

22.

91 -180 napos

20000

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

-Észak-Alföldi Kőrnyezetgazdálkodás1 Nonprofit Kft.

61-90 napos

14 421

-Nyírtávhő Kft.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezést Kft.

31-60 napos

20000

14.

20.

G

5 8 22 376

15.

21.

F

682 OOO

11.

Kft.

E

Követelés (vevők/adóso k ) állományb ó l (Forint)

Köve telés állomány

Megnevezés

3.

e

0

21. m elléklet

20 798

51670

51670
833 120

51670
833120

17 304

17 304

7 934 352

3 413 289

4 500 265

20798

Il l. Külsö vevők/adóso k fe lé fennálló követelések

2 348 471073

1226 661540

375 066 332

135 433 259

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

5 139 680

2 617697

446 200

348182

(}1
91025324

74 973121

105 999 865

339 311632

..f::,.

624 376

499 474

603 751

[' ,)

48 860 168

76 847 180

59 746 649

24 334

261 700

480 088

510 620

224 372

1067 274

29 783 192

1193500

4 000000

24.

-Nyírségviz Zrt.

l 461129 388

809 733 928

282 502 273

102 762 033

25.

-Sóstó-Gyógyfurdök Zrt.

7 840 691

2 815 448

4 244 361

14 760

26.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

83 418 044

38 629 780

10 654 922

2 547 884

27.

-Nyírvidék Ké pző Központ Nonprofit Kft

8 995 668

3 802 168

28.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

12 847 122

8 086 756

3 999 490

29.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

40 707 420

8 169 525

3 693 562

29 242 565

25 078 648

1984 088

1452 753

209 423

12 700

144 145

360 808

276 642 156

415 352

36 085 950

9166 485

4 285 480

12 308 337

21101 998

193 278 554

4 507 776

174 600

288 800

31 750

68 453

30.

-Város-Kóp Nonprofit Kft.

31.

-Nyírtávhö Kft.

32.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

1304 701

33.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
-Eszak-Alfold1 Kornyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

5 071379

34.

80 677 157

541 005
849 138

124 673

23 914

71284

1461 770

5 403 441

21129 984

l 304 701

416132 259

322 804 462

31 280 886

18 003 224

3 608139

7 300 641

582 286

32 552 621

35.

Összesen:

z 822 411 764

1685 388 377

390187 718

135 454 057

91025324

74 993 121

105 999 865

339 363 302

36.

Önkormányzat

2 822 974 222

2 095 059 532

146 908 037

39 960 006

25 500 250

88 539 075

88 065 529

338 941 793

37.

Önkormányzati intézmények

115 527 380

35 009 038

64 755 769

255 744

227 201

271224

1438 616

13 569 788

38.

Mindösszesen:

5 760 913 366

3 815 456 947

601851524

175 669 807

116 752 775

163 803 420

195 504 010

691874 883

~)

Önkormányzati gazdasági t ársaságok 2018. XII . 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

B.

A.

Kötelezettségvállalás célja /megnevezése

1.

Folyósító
hitelintézet

e.
Sze rződés

kelt e

E.

0.

Keretösszeg
Deviza·
(eredeti
nem
devizanemben pl. Ft,
EUR,CHF„.)

F.

Fu tam idő

vége

22. melléklet

G.

H.

Hitelbiz toslték

Aktuális
(2018.Xll.31.)Töke
egyenleg
(Forint)

1.
Kamatl áb
(kamatbázls+marzs)

2. Éven belüli hitel

3.

4.
5
6.

Éven belüli hitel osszesen

7.

Éven túli hitel

8.

9.

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kit

UntCredtt Bank

- Sóstó-Gyógylurdők Zrt

2007.11.18

HUF

100000 OOO

25 621 748

OTP Bank Nyrt.

2017.12.19

llUf

900000 OOO

202812.31

mgatl an
zálog1og,eltdegenít és1
es terheléSI tilalom

900 OOO OOO

3 h avi BUBOR+ 1,05 %

485mFt forgalmi
10.

Nytrségviz Zrt

K&H Bank Zrt

2008.05.15

HUF

1800000 OOO

2020 05.20

értékü mgatlan/50 m

11.

(.szak-Alfold1 KornyezetgazdálkodáSI Nonprofit Kit

OTP Bank Nyrt.

2018.07.09

llUF

1564 846 095

2032.09.28

mgatlanok

12. Éven túli hitel összesen

265 427 217

1247 303 851

0,79%

3 havi BUBOR+ 2,3 %

d'1

2 438 352 816

(.N

13. Kötvény
14.
15. Kötvény összesen
16. Lízing
17.

Sóstó-Gyógylurdök Zrt

Ober Pénzugy1
Uzmg Zrl.

2017.07.04

llUf

12 460 OOO

2020.08.01

18

Nyiregyház1Állatpark Nonprofit Kit

Lombard Lízing

2014.03.26

HUF

6 080 OOO

2020.04.05

19

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kit

MKB Eurohzmg

2014.09.11

HUF

6 681 787

202008.11

2 311338

20.

Észak·Alfold1 Kor nyezetga zd álkodásr Nonprolrt Kit.

Merkantrl Bonk Zrt.

2017.12.28

HUf

37 821 OOO

2020 1] 28

25 775 824

eszkoz és mkasszó

7 272 396
1683 950

21. Lizing összesen

37 043 508

22. Mindösszesen:

2 475 396 324

~

1 oldal

2017 07.04.: 0,15 %pa +
5,2 % kamatfelár

VAREKA 4,00 %

Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

A.

J.

K.

l.

M.

N.

o.

P.

Q.

22. melléklet

R.

s.

T.

u.

2027.

2028.

2029.

2030.

Aktuális tökeegyenlegböl a futamidö alatt esedékes törlesztés (Forintban)
Kötelezettségválla l ás célja/ megnevezése

1.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2. Éven beluli hitel

3.

4
5.
6. Éven beluli hitel összesen

-

7. Éven túli hitel
8

- Nyíregyházi Állatpark N onprof1t Kit

6 832 460

6 832 460

6 832 460

5 124 368

9

- Sóstó-Gyógyfurd<'lk Zrt

90000000

90000 OOO

90 000000

90000 OOO

90000 OOO

90 OOO OOO

90 OOO OOO

90000000

90000000

90 000000

177 376 840

88 050 377

90 514 879

93 196 246

95 957 046

98 798 631

101726422

104 739 916

107 842 679

111037 358

114 326 675

117 713 431

121 200 517

90 250 051

364 724179

278 079 083

192 789 506

193 922 999

191726422

194 739 916

197 842 679

201037358

204 326 675

207 713431

121 200 517

90 250 051

2 985 150

4 287 246

18. · Nyiregyház1 Allatpark N onprof1t Kit

1 296 227

387 723

19. - Nyíregyházi Állatpark N onpro f1t Kit

1338 316

973 022

192 789 506

193 922 999

191726422

194 739 916

197 842 679

201037 358

204 326 675

207 713 431

121200 517

90 250 051

10.

Nylrségvíz Zrt

11.

-Észak-Alfold1 Kornyezetgazdálkodás1 Nonprofit Kit

12. Éven túli hitel összesen
13. Kötvény

14.
15. Kötvény összesen
16. Lízing
17.

20.

-Sóstó-GyógyfurdOk Zrt

-tszak·Alföld1 Kornyezet gazd•lkod.isi Nonprofit Kft.

12 598 527

13 177 297

21. lízing összesen

18 218 220

18 825 288

22. Mindösszesen:

382 942 399

296 904 371

~

2. oldal

Gazdasági t ársaságok felé az önkormányzat 2018. Xll.31. napjával f ennálló kezesség/garancia vállalásai

1.

2.

A.

B.

e.

Kezesség/garanciavá llalás célja,
meg ne vezése

Folyósító
hite lintézet

Szerződ és

kelte

D.

E.

Devizanem

Keretösszeg
(ere deti
devizane mben)

H.

F.

G.

Futamidő

Tőkegyenleg

vége

(Forint)

23. melléklet

J.

1.

Aktuá lis t ők e egyenl eg bő l a fut a m id ő alatt esedékes
kezességvállalás összege (Forintban!)
2020

2019

2021

Kezességvállalás

3.

4.

s.
6.

NEMLEGES

7.
8.
9.

,_n

10.

~

-

-

-

-

19. Garanciavállalás összesen

-

-

-

20. Gara ncia/ kezességvállalás m indösszesen

-

-

-

-

11. Kezességvállalás összesen
12. Ga rancia vállalás

13.
14 .
15.
16.
17.
18.

~

(.;1

S46
24. melléklet

Pénzeszközök változása 2018. évben

Forintban!

l.

A.

B.

Megnevezés

Összeg

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

3.

Forintpénztár

4.

Kincstáron kívüli forintszámlák

10 886 258 211

5.

Kincstárban vezetett forintszámlák

10 407 563 163

6.

Kincstáron kívüli devizaszámlák

7.

Nyitó pénzkészlet 2018.január l-jén

21 364 960 746

8.

Tárgyévi bevételek

69 836 875 641

9.

Pénzforgalom nélküli bevétel(-)

6 536 670

64 602 702

-

20 943 798 786

10. Összes pénzforgalmi bevétel

48 893 076 855

11. Tárgyévi kiadás

47 474 426 779

12.

Pénzforgalo m nélküli kiadás

13. Összes pénzforgalmi kiadás

47 474 426 779

14.

Pé nzkészlet tárgyidőszak végén

15.

Forintpénztár

16.

Kincstáron kívüli forintszámlák

10 124 616 536

17.

Kincstárban vezetett forintszámlák

12 643 784 048

18.

Kincstáron kívüli devizaszámlák

19. Záró pénzkészlet 2018. december 31-én

5 127 530

10 082 708
22 783 610 822

25. kimutatás
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közneve lési célfeladata inak felhasználása

Forintban!
A.

B.

e.
Működési

1.

1.
1.1

Megnevezés

Módosltott
előirányzat

Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és
alapítványaik támogatása

3 210 OOO

760 OOO

Szakmai p rogramok támogatása

1000000

550000

1.2. Mukodés1célú támogatás
Oktatási intézmények és kulturális intézmények
L3 egyuttmü kodését seg1tő programok
13.1 Eszterlan e Alap1tvany
2.

Eredeti
e lőirányzat

Pedagógusok támogatása

2.1. Gyógypedagógus szak elvégzésének támoga tása
3.

kiadás
Teljesítés

210 OOO

"

H.
Felhalmozási kiadás
G.

Eredeti

Módosltott

előirányzat

előirányzat

-

27,6

Teljesítés

-

210000

1000000

1 OOO OOO

4.

Hirdetmények dljai (pályázatokhoz kapcsolódóan)

200000

s.

Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külslí
igénybevétele

300 OOO

J.

K.

L.

M.

Teljesítés

"

210 OOO

27,6

Összesen

"

Eredeti

Módosltott

előirányzat

előirányzat

3 210 OOO

760000

1000000

550000

.

.

1000000

210000

1000000

1.

1 000000

1000000

1 OOO OOO

ÖSSZESEN

F.

1 OOO OOO

Kiadván y támogatása
Városi, 1ntézmény1 rnntű bemutatkozó kiadványok
3.1. meg1elentetésének támogatása

6.

e.

D.

210000

.

1 OOO OOO

.

.

-

1000000

-

210000

100,0

-

200000

-

200000

-

210000

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1000000

1000000

210000

-

1 OOO OOO

-

200 OOO

1 OOO OOO

-

200000

200000

-

100,0

-

szakértő

s 710000

300 OOO
1 760000

410000

23,3

-

5 710000

1 760000

410000

23,3

'„
~

.....:

~

26. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. é vi ifjúsági célfe ladatainak fe lh asználása

Forintban!

A.

B.

e.
Működés i

1.

M egnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

e lőirányzat

D.

E.

F.

kiadás
Teljesítés

G.

H.

1.

J.

Felhalmozási kiadás
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

K.

l.

M.

Teljesítés

%

Osszesen
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

2.

Dlákpolg. Iroda program1a1

800000

800000

800000

100,0

800000

800000

800000

100,0

3

Doákpolg. Iroda telefon, Internet

100 OOO

100 OOO

100000

100,0

100000

100 OOO

100000

100,0

4

Ifjúsági Ház

5 080 OOO

5 080000

5 080 OOO

100,0

5 080000

5080000

5 080000

100,0

5.

Drogmegelőzés,

500 OOO

301 781

285 919

94,7

500000

301 781

285 919

94,7

6 480 OOO

6 281 781

6 265 919

99,7

6 480 OOO

6 281 781

6 265 919

99,7

6.

működte tése

prevenció

ÖSSZESEN

-

-

„
~

0."1

~\

27. kimutatás
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzat a 2018.évi sport célfeladat ainak f elhasználása

Forint ban!
A.

B.

e.
Működési

1.
]

Megnevezés

Parasport, fogyatékosok sportja

Eredeti

Módosított

elöirányzat

előirá nyzat

2 200000

1 OOO OOO

o.

E.

F.

kiadás

G.
H.
Felhalmozási kiadás

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

1.

J.

L.

M.

Teljesítés

%

1000000

100,0

összesen
Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

Teljesités

%

1 OOO OOO

100,0

2 200 OOO

Teljesités

K.

%

1000000

3.

Egyéb csapat és egyéni sportágak

10 500 OOO

10 100 OOO

9 500000

94,l

10 500 OOO

10100 OOO

9 500000

94,l

4

NYVOSE- Diáksport tamogatás

26 500 OOO

26 500 OOO

26 500 OOO

100,0

26 500000

26 500 OOO

26 500000

100,0

s

Szabad idősport

S 500 OOO

3 100 OOO

3 020 OOO

97,4

s 500000

3100000

3 020000

97,4

6

Egyéb t ámogatások

4 500000

4 500 OOO

4 500000

100,0

4 500000

4 500000

4 500000

100,0

S 200 OOO

12 100 OOO

12100 OOO

100,0

5 200 OOO

12 100 OOO

12 100 OOO

100,0

9000000

9000000

8 700 OOO

96,7

9000000

9 000000

8 700000

96,7

7

Kiemelkedő

8

Sport osztondiJ rendszer

9.

Olomp1a1 felkészulés támogatása

7 OOO OOO

7 OOO OOO

6 783 472

96,9

10.

ÖSSZESEN

70400000

73 300 OOO

72103 472

98,4

sportrendezvények

.

7 OOO OOO

7 OOO OOO

6 783 472

96,9

70 400 OOO

73 300 OOO

72103 472

98,4

( T1
~

\.()

~'

28. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi klilügyi és EU-s célfe ladatainak felha sználása

Forintban!
A.

e.

e.
Működési

1.

2
3
4

Megnevezés

Eredeti elöininyutt

Módosított

D.

3 900 OOO

Nyirecyhaza·Sutm3rnemeti testverv•ros proeramok

G.

H.

1.

).

Felhalmozási kiad;js

Teljesltés

"

3 900 OOO

3 673 214

94,2

1700000

1617 491

9S,I

elc5irá nyzat

F.

kiadás

Test\lérv.irosi kapcsola tokat e l6seg1tő procramok,
rendezvenyek, kiutazások

E.

Eredeti

Módosított

el61rá nyza t

előirányzat

Teljesítés

K.

1

l.

M.

Teljesltés

"

Osszese n

"

Eredeti

Módosított

eléíir.inyzat

előirányzat

3 900000

3 900 OOO

3 673 214

94,2

1 700000

1617491

9S,I
96,3

Partnervarosi kapcsolatokat elöse1i1ó procramok,

rendezv,nyek, kiutazások

3000 OOO

3000000

2 888 04S

96,3

3 000000

3000000

2 888 04S

s.

Megblzásl di1ak (tolmácsolás, fordítás, ecvéb}

1300 OOO

1300 OOO

997 977

76,8

1300000

1300 OOO

997 977

76,8

6

Pályázati alap (okt.int .,nemzetk kapcselöseg.)

1800000

1610 OOO

1610000

100,0

1800000

1610 OOO

1610 OOO

100,0
9S,8

7

Nemzet ko11 v.irosh:ilózatok ta1sa1aból adódó feladatok

300000

300000

287 SOS

9S,8

300000

300000

287 SOS

8.

Gazd 's e1v'b ter. hasznosuló nemz. klpcs . elös.

200000

200000

S609S

28,0

200000

200000

5609S

28,0

9

Pílyhall oneró "aktív Európ111 Pol1irs•c*

2SOOOO

2SOOOO

204 748

81,9

2SOOOO

2SO OOO

204 748

81,9

10 750000

12 260000

11335 075

92,5

10 750000

12 260000

11335 075

92,5

10_

ÖSSZESEN

1. , .

e ")

~'

Nyír egyháza M egyei Jogú Vár o s Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladat ainak f elhaszná lása

29. kimutat ás

Forint ban!
A.

B.

e.
Működ ési

Megnevez és

1.

Eredeti

Módosított

e lőirá nyza t

e lőirányzat

Nyíregyháza Város Képeskönyve

5000000

5000000

3.

Pályázati öne rő

1 OOO OOO

4.

Szakértői

2.

díjak

5.

Művészet i

6.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

ösztöndíj

0.

Teljesítés

"

300000

6,0

5 200000

5 200000

2 800000

695 639

695 639

344 697

1100000

150000

Kiadvá n yok támogatása

1 200 OOO

Sz·Sz-B. Megyei Szemle

300000

9.

Vörös Postakocsi folyóirat

G.
H.
Felhalmozási kiadás

Eredeti

Módosított

e l őirá nyzat

elő i rányzat

Teljesítés

1.

J.

M.

l.

K.

Osszesen

"

Eredeti

Módosított

e lőirányzat

e lőirányza t

5 000000

5 000000

Teljesltés

"

300000

6,0

1000000
500000

8.

F.

kiadás

500000

7.

E.

500000

500000

53,8

5 200 OOO

5 200 OOO

2 800000

53,8

49,6

695 639

695 639

344 697

49,6

13,6

1200 OOO

1100000

150 OOO

13,6

300000

300 OOO

300000

300 OOO

100,0

300 OOO

300000

300000

100,0

10. Telepü l ési Értéktár Bizottság

665 247

665 247

613 752

92,3

665 247

665 247

613 752

92,3

11. Szépko rúak Akadém1á1a

600000

600000

2 OOO OOO

2 OOO OOO

12. Sóstói kulturális programsorozat támogatás
Jósa A . Múzeum 150 éves 1ubileumi
13. évford u lója
14.

ÖS SZ E S E N:

1 200000
18 660 886

.

.

1 200 OOO
13 460 886

4 508 449

33,5

-

-

-

18 660 886

13 460 886

4 508 449

33,5

,_ r1
r1
~

~/

30. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

A.

B.

e.

D.

Működési

Megnevezés

1.

2.

Eredeti

Módosított

el őirányzat

e lői rányzat

E.

F.

G.

kiadás
Teljesítés

H.

1.

J.

%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

K.

L.

M.

Teljesítés

%

Osszesen

Felhalmozási kiadás
%

Eredeti

Módosított

e l őirá nyzat

e lő irá nyzat

Egés;,zségügyi Alapellátási Igazgatóság á ltal
bonyolított feladatok

3.

rendelők

4.

veszélyes hulladék szállítása

5.

épületek karbantartása

bérleti díja

ÖSSZESEN

6.

2 200000

2 200 OOO

5 600 OOO
1 500 OOO

5 600 OOO

9 300 OOO

-

-

-

-

1500 OOO

-

9 300 OOO

-

()1
'"1

r-_1

~I

Nyíregyh á za M egyei Jo gú Város Önkormányzata 2018. évi szociá lis e llá t ásra fe lha sznált ki a d ása i

31. kimutatás

Forintban!

A.

B.

e.
Működési

1.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

e lőirányzat

D.

E.

F.

kiadás
Teljesítés

%

G.

H.
Felhalmozási kiadás

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

1.

J.

K.

L.

M.

Teljesítés

%

Összesen
%

Eredeti

Módosított

e lői rányza t

előirányzat

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3.

Telepulési támogatás

314 500 OOO

276102 090

181082 OOO

65,6

314 500000

276 102 090

181082 OOO

65,6

4.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

314 500 OOO

276102 090

181082 OOO

65,6

314 500 OOO

276102 090

181082000

65,6

5.

Eseti pénzbeli és te rm. ellátások:
13 250000

16 250000

14 648 888

90,1

13 250000

16 250 OOO

14 648 888

90,1

5 OOO OOO

5000000

1417 060

28,3

5 OOO OOO

5000000

1417 060

28.3

10 OOO OOO

10 000000

8 715 375

87,2

10000000

10 000000

8 715 375

87,2

6

Koztemetés

7

Helyi autóbusz kozlekedési támogatás

8.

Tanulói tanszer támogat as

9

Téli rezs1csok kentés

10.

5zun1de1 é tkezés

11

Erzsébet utalvány Járulékos koltsége

12 816 OOO

0,0

12 816000

50 OOO OOO

50 OOO OOO

30 277 798

60,6

50 OOO OOO

50 OOO OOO

30 277 798

60,6

4 OOO OOO

4 000000

2 050 847

5 1,3

4 000000

4 000000

2 050 847

51,3

12.

Segélyek járulékos koltsége1

250 OOO

250 OOO

9 296

3,7

250 OOO

250 OOO

9 296

3.7

13
14

5zépkorúak koszont ése

500000

500 OOO

19000

3,8

118 500000

118 500 OOO

107 423 664

90,7

500000
118 500 OOO

500000
118 500 OOO

19000
107 423 664

90,7

15.

Eseti pénzbel i és term. ell. össz.

201500 OOO

217 316 OOO

164 561928

75,7

201500 OOO

217 316 OOO

164 561 928

75,7

516 OOO OOO

493 418 090

345 643 928

70,1

516 OOO OOO

493 418 090

345 643 928

70,1

TelepuléSI támogatás

16.

Önkormányzat összesen

-

3,8

J1
fl

Forintba ni
A.

B.

e.
Működési

1.
2.

Megnevez és

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

kiadás

G.

H.

1.

J.

Felhalmozási kiadás
Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

e lőirányzat

előirányzat

Teljesltés

K.

L.

M.

Teljesítés

%

73,9

Összesen
%

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Rend szeres pénzbe li ellátások:

3.

Kiegészítő

4.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

5.

Eseti pénzbeli és term. e llátások:

gy e rmekvédelmi támogatás

100 OOO

100000

100 OOO

100000

100 OOO

100 OOO

100 OOO

100 OOO

6.

Egyszeri k1egés21t6 gyermekvédelmi támogatás

35 000000

35 OOO OOO

25 880 500

35 000000

35 000000

25 880 500

7.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

35 OOO OOO

35 OOO OOO

25 880 500

35 OOO OOO

35 OOO OOO

25 880 500

73,9

35100 OOO

35100 OOO

25 880 500

35100 OOO

35100 OOO

25 880 500

73,9

8.

Po lgármesteri Hivatal összesen

J l

\:""'--

-

<..N

32. kimu tatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi műkö d ési célú bevételeinek és k iadásainak pénzforgalmi mérl ege

Forintban!

A.
Működési

1.

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások ÁH n belülről

11.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
Működési

bevételek

D.
Működési

bevételek

Megnevezés

2.

e.

B.
e lőirányzat

kiadások
elői rányzat

Megnevezés

5 689 321 936
2 070080 625
11 652 134 855
122 526 369
3 308 318 006

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok i's szoc hozzá1árulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli Juttatásai
Egyéb működ ési célú kiadások
Általános tartalék
Céltartalékok
Városfej lesztési feladatok működ ési kiadása

-

6 873 996 189
1490982 680
11 586 216 464
420 580 507
2 910 739 754
7 660071
1575 322 698
2 799 525 894

22 842 381 791

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

22 065 972 469

Hitelek kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezés
Maradvány igénybevétele működ ési célú

1002 915 459
1002 915 459
12 350 OOO OOO
163 286 962
3 525 739 990

1002 915 459
1 002 915 459
12 350 OOO OOO
163 286 962

18.

Finanszírozási bevétel összesen

17 041 942 411

Finanszírozási kiadás összesen

19.

Önkormányzat bevételei összesen

39 884 324 202

Önkormányzat kiadásai összesen

12.

Költségvetési többlet :

13.
14.
15.
16.
17.

Hitelek bevételei

776 409 322

Rövid lejáratú muködési hitelek felvétele
Belföldi értékpapírok bevét ele

20.

Hiány/többlet összesen

21.

Tár gyévi

működési

Rövid lejáratú mükodés1 hitelek törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadása
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

13 516 202 421
35 582 174 890
4 30 2149 312
776 409 322

többlet:

Fori ntban !
Felhalmozási bevételek

1.

2.
3.
4.
5.
6.

e.

B.

Megnevezés
relhalmozás1 célú támogatások ÁH· n bel u l rő l
relhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH n kivulről

D.

Felhalmozási kiadások
elöírányzat

e lő i rányzat

Megnevezés

16 329 755 633
1079672 295
93 176 055

13 002 775 010
6 985 683 877
286 586 756
2 799 525 894
16 233 553 965
39 308 125 502

Beruházások
relúJitás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfe1lesztési fel adatok működési kiadása
Céltartalékok

7.
8.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

9.

Költségvetési hiány:

10.
11.

Hitelek bevételei

17 502 603 983

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

Hitelek kiadásai

131313 411
131 313 411
17 418 058 796

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek torlesztése

12.

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Maradvány igénybevétele felhalm.célú

13.

Finanszírozási bevétel összesen

17 549 372 207

Finanszírozási kiadás összesen

14.

Önkormányzat bevételei összesen

35 051 97 6 190

Önkormányzat kiadásai összesen

15.

Hiány/többlet összesen

16.
17.

Tárgyévi felhalmozási hiány összesen
Hiány mindösszesen

k' \ \

1. oldal

21 805 521 519
46 OOO OOO
46 OOO OOO
4 6 OOO OOO
39 354 125 502

-

r
~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevétel ein ek és kiadásainak pénzfor ga lmi mérlege

A.

(,...,

4 302 149 312
21 7 59 521 519
20 983 112 197

32.kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzfor ga lmi mérlege

Forintban!
Működési

1.
2.
3.

e.

B.

A.

teljesítés 12.31.

Megnevezés

4.

Onkormányzatok mükodési támogatásai
Működési célú támogatások ÁH n be lü lről

5

Közhatalmi bevételek

6
7

Működési

célú átvett pénzeszközök AH-n

Működési

bevételek

5 689 321 936
1 273 262 254
11 924 273 790

kívülről

113 872 205
2 847 352 674
21 848 082 859

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

kiadások

Megnevezés

teljesités 12.31.

Személyi Juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok és szoc. hozzáiárulási adó
Dologi kiadások

8 503 169 602

Ellátottak pénzbeli Juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

274 329 892
2 439 781958

Városfeilesztés1feladatok

8.
9.

D.
Működési

bevételek

m ű ködési

kiadása

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

6 536 170 960
1438 850 939

1025486 901
18 166 816 450
3 681266409

10.

Költségvetési többlet :

11.

Hitelek bevételei

1002915 459

12.

Rövid lejáratú működési hitelek felvétele
Belföldi értékpapírok bevétele

1 002 915 459

Rövid leiáratú működési hitelek torlesztése

13.

9 850000000

14.
15.

Államháztartáson belüli megelőlegezés
M aradvány Igénybevétele m űködési célú

159 270 112
3 525 739 990

Belföldi értékpapírok kiadása
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

12 350 OOO OOO
163 286 962

16.

Finanszírozási bevétel összesen

Finanszirozási kiadás összesen

13 516 202 421

17.

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzat kiadásai összesen

31 683 018 871

18.

Önkormányzat bevételei összesen

19.

Többlet összesen

14 537 925 561

-

Hitelek kiadásai

1 002 915 459
1 002 915 459

3 525 739 990
32 860 268 430

1177 249 559

',.,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
Forintban!
A.

3.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁH n belulről

4.
5.

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH n kivulröl

2.

e.

8.

Felhalmozási bevétel ek

1.

teljesítés 12.31.

Megnevezés

15 604 349 552
110 861 995
91835176

6.
7.

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

8.

Költségvetési hiány:

9
10.

Hitelek bevételei

11.

Hosszu leiáratu felhalmozási hitelek felvétele
Maradvány igénybevétele felhalm.célú

12.

Finanszírozási bevétel összesen

13.

Pénzforgalom nélküli bevétel

14.

Kiegyenlitő,

15.

Önkormányzat bevételei összesen

fuggö átfutó bevétel

16.

Tárgyévi felhalmozási többlet összesen

17.

Többlet mindösszesen

18.

Nyitó pénzkészlet

19.

Pénzkészl et változás

h l

D.

Felha lmozási kiadások

15 807 046 723

Beruházások
íelúJltás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfeilesztési feladatok működési kiadása
Költségvetés kiadás finansz. nélkül

teljesítés 12.31.
7 442 710 664
6 074 958 393
261 705 349
1025 486 901
14 804 861 307
1002185 416

131313 411

-

Hitelek kiadásai

46 OOO OOO

131 313 411
17 418 058 796

Hosszú leiáratú felhalmozási hitelek törlesztése

46000000

17 549 372 207

Finanszlrozási kiadás összesen

46 OOO OOO

17 418 058 796
94 448 291
16 032 808 425

K 1egye nlitő, függő

átfut ó kiadás

Önkormányzat kiadásai összesen

940 546 601
15 791 407 908
241400 517
1418 650 076

21 364 960 746

Záró pénzkészlet

22 783 610 822
1 418 650 076

2. oldal

';
U'1

33.kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi m érlegadatainak vá ltozása

Forintba ni
A.

e.

B.

D.

1

E.

F.

Intézm ények

1.

G.

H.

1.

Önkormányzat

2

A/I

3

A/11 Tárgyi eszkozok

lmmaterálos javak

ebből

4
5.

ingatlanok
. gépek,berendezések,felszerelések

6.

beruházások, felújítás

2018.12.31

Változás

2018.01.01

K.

Önkormányzat mindösszesen

Megnevezés

2018.01.01

J.

2018.12.31

Változás

2018.01.01

2018.12.31

Változás

12 006155

11005 527

1OOO628

8198457

13 985 756

5 787 299

20 204 612

24 991283

4 786 671

1178863217

1 223 106086

44 242 869

141771837239

148 454 821 839

6 682 984 600

142 950 700 456

149 677 927 925

6 727 227 469

963 /17 638

975 809 036

12 091398

130 150 204 873

132 046 520 626

1896 315 753

131113 922 511

133 022 329 662

1908 407 151

207 612 387

232 935118

25 322 731

2 763 247 740

5131441170

2 368 193 430

2 970 860 127

5 364 376 288

2 393 516 161

7 533 192

14 361932

6828 740

8 858 384 626

11 276 860 043

2 418 475 417

8 865 9 17 818

11 291 221 975

2 425 304 157

13 897 561

4 777 916 117

4 791 813 678

13 897 561

252 960 827

3 364 378 158

3 111417 331

252 960 827

7

A/Ili Befektetett pén zugy1 eszkozok

4 777 916 117

4 791 813678

8.

A/IV Koncess21óba, vagyonkezelésbe adott eszkozok

3 364 378 158

3 111417 331

149 922 329 971

156 372 038 604

6 449 708 633

151113 199 343

157 606150 217

6492 950 874

2 500000 OOO

2 500 OOO OOO

25 524 654

2 531033 481

2 SOS 508 827

9.

A.

Nemzeti vagyon ba tartozó befektetett eszk özök

10.

B.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszkozok

11.

e

17

-

1190 869 372

1234 111613

43 242 241

25 524 654

31 033 481

5 508 827

Pénzeszkozok

496 644 217

971801572

475 157 355

70 868 316 529

21 811 809 250

943 492 721

21 364 960 746

22 783 610 822

1418 650 076

D

Kovetelések

201866 151

120 425 746

81440 405

3 447 446 687

4 250 224 329

802 777 642

3 649 312 838

4 370 650 075

721337 237

13

E

Egyéb sajátos eszkozoldall elszamolások

51979 590

89 417 990

37 438 400

44 437 932

14 919 217

59 357 149

96 4 17 522

74 498 773

21918 749

14

F

Aktiv időbeli elh atárolasok

15 531690

20123 404

4 591 714

2 486 099

130 596415

128110 316

18 017 789

150 719 819

132 702 030

1982415 674

2 466 913 806

484 498132

174 285 017 218

185 049 749 381

10 764 732 163

176 267 432 892

187 516 663 187

11 249 230 295

15.

Eszkö zö k Összesen

16.

G.

Saját Tőke

94 2 658 265

844 973 887

97 684 378

135 534 614 918

132 352 413 858

3 182 201 060

136 4 77 273 183

133 197 387 745

3 279 885 438

17.

H

Kotelezettségek

358 870 179

346 083 622

12 786 557

3342 226 334

4 750 825 157

1408 598 823

3 701096 513

s 096 908 779

1395 812 266

18

j

Passzív időbeli elhatárolások

680 887 230

1275 856 297

594 969 067

35 408 175 966

47 946 510 366

12 538 334 400

36 089 063 196

49 222 366 663

13 133 303 467

1982 415 674

2 466 913 806

484 498132

174 285 017 218

185 049 749 381

10 764 732 163

176 267 4 32 892

187 516 663 187

11 249 230 295

19.

Források Összesen

~. '

n
I'\

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása

34. kimutatás

Forintban !
A.
Megnevezés

l

2.

lmmateralis Javak

3.

Targy1 eszkozok

4

ebből

: ingatlanok

B.

2018. 1. 01.

e.

o.

2018. XII. 31.

Változás
2018.Xll.31/
1.01 %-ban

E.
M egosz1as
2018. 1.01.
%- ban

F.
Megoszlas
2018. XII. 31.
%- ban

20 204 612

24 991283

123.7

0,01

0,01

142 950 700 456

149 677 927 925

104,7

81,10

79,82

131 113 922 511

133 022 329 662

101,5

74,38

70,94

5.

gépek, berendezések, felszerelések

2 970 860 127

5 364 376 288

180,6

1,69

2,86

6.

beruh ázások

8 865 917 818

11 291 221 975

127,4

5,03

6,02

7

Befektetett pénzugy1 eszkozok

4 777 916117

4 791813 678

100,3

2,71

2,56

8.

Koncessz ióba, vagyonkezelésbe adott eszkozok

3 364 378158

3 111417 331

92,5

1,91

1,66

9.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

151113 199 343

157 606 150 217

104,3

85,73

84,05

25 524 654

2 531 033 481

9 916,0

0,01

1,35

21364 960 746

22 783 610 822

106,6

12,12

12,15

3 649 312 838

4 370 650075

119,8

2,07

2,33

10. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszkozok
11 Pénzeszkozok

12. Kovetelések
13

Egyéb sajátos eszkozoldall elszámolások

96417522

74 498 773

77,3

0,05

0,04

•r

14

Aktiv 1d6beh elhatárolások

18 017 789

150 719 819

836,5

0,01

0,08

CJ

15. Eszközök Összesen

176 267 432 892

187 516 663 187

106,4

100,00

100,00

16. Saját Töke

136 4 77 273 183

133 197 387 745

97,6

77,43

71,03

3 701096 513

5 096 908 779

137,7

2,10

2,72

36 089 063 196

49 222 366 663

136,4

20.47

26,25

176 267 432 892

187 516 663 187

106,4

100,00

100,00

17

Kotelezettségek

18

Passziv 1d6beh e lhatarolások

19. Források Összesen

~1

.......
....

35. kimutatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és
önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

B.

A.

e.

D.

2018. évi tény

1.

Megnevezés

Önkormányzati
támogatás

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Állami támogatás

Önkormányzati saját
forrás

33118 636

6 701530

26 417 106

3. Eszterlánc Északi Óvoda

889 012 637

762 806 708

126 205 929

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

804 853 618

650 981844

153 871 774

5. Túndérkert Keleti Óvoda

802 443 867

714 879 595

87 564 272

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

586 290 994

501116 316

85174678

2 629 784 463

452 816 653

743 941 759

397 233 676

346 708 083

9. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

459 582 305

387 896 251

71686 054

10. Váci Mihály Kulturális Központ

242 516 243

66 028 131

176 488 112

11. Nyíregyházi Cantemus Kórus

161 202 833

125 215 887

35 986 946

12. Jósa András Múzeum

267 445 884

163 065 349

104 380 535

13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

718 108 418

364 322 932

353 785 486

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
14. Intézmény

913 540 334

778 005 772

135 534 562

353 145 568

235 105 817

118 039 751

7. Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen
8. Közintézményeket

Működtető

Központ

3 082 601116

Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti
15. Központ
16. Gazdasági Feladatokat ellátó Központ

17. Intézmények összesen

25 117 145

7 OOO 320 241

25 117 145

5 153 359 808

1846 960 433

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzata 2018.évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott

A.

B.

e.

0.

E.

Saját gyujtemé nyben
nyilvántartott ku lturális
1.

Költségvetési szerv megnevezése

2

"O"-ra lelrt, d e
használatban lévő
eszközök

Régés zeti leletek

javak/ miitárgy

menny(db)

érték (Ft)
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény
Elvégeztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (az Önkonnányzat)
mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely
összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált
mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 187.516.663.187,- Ft - , az
ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési
jelentésből - melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 69.742.427.350,- Ft, a teljesített
költségvetési kiadások összege 46.533.880.178,- Ft -, és az ugyanezen költségvetési évre
vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból - melyben a mérleg szerinti eredmény 2.588.523.534,- Ft (veszteség) -áll.
Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet
ad az Önkonnányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az
ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen
időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi e. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. 11.) Konn. rendelettel (a továbbiakban: ,,az
államháztartás szárnviteléről szóló konnányrendelet") összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
jelentésünk ,,A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való
felelőssége" szakasza tartalmazza.
Az összevont (konszol idált)

beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az
Önkonnányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai
felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk,

megfelelő

hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapot nyújt véleményünkhez.

elegendő

és

•
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A vezetés [és az irányítással megbízott személyek]
beszámolóért

felelőssége

az összevont (konszolidált)

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési
beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számvitel éről szóló
kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítéséért, valamint az olyan bel ső kontroJlért, amelyet a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.
Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért,
hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös
tekintettel
a beszámolással érintett
időszakban
bekövetkezett szervezeti és
feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.
[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi
beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való

felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont
(konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést bocsátsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott
összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
•
Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint
véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb,
mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást,
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
•
Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
•
Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

2

•
•

•
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Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául
szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a
vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint
a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltéte lekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a
vállalkozás folytatása elvének
érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont
(konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a
független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az
Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
ÉrtékelemUük) az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését
és tartalmát, valamint értékelemUük) azt is, hogy az összevont (konszolidált)
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk)során
általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Egyéb kérdések
A jelen könyvvizsgálói jelentés, az Önkormányzat által az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és a Magyar Államkincstárnak megküldött,
összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Nyíregyháza, 2019. május 22.
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- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői
nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
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Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/ 2011.(Xll.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Bkr.) 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet
szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11.§ (2a)
bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési
beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a
zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé .
A

vezetői

elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv

vezetőjének

a

felelőssége

és a

célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő
folyamatokat működtet a feladatainak megfelelő ellátása érdekében. A költségvetési szerv vezetője a
költségvetési szervekre kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során
működtetett

beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján

teszi meg a nyilatkozatot.
A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy 2018. évben a megfelelő kontrollkörnyezetet
kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása
érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és
kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a
szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon
következőséget,

felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A költségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, ezért kérem a Tisztelt
Közgyűlést

a határozat-tervezetben foglaltak szerint a nyilatkozatok beterjesztésének t udomásul vételére.

Nyíregyháza, 2019. május 20.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a JKAB/525-2/2019 számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ .. „/2019.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői
nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

A

Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői
nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette .

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
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Melléklet a ...... ./2019.(V.30.) számú határozat-tervezethez

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON +36 42 524-530; FAX: +36 42 501-154
E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU

NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és
hatékony működéséről,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvé nyesítésé rő 1,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérő l, azok
teljességéről és hitelességérő l ,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről,
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az
azok elérését segítő eszközökkel annak érdekébe n, hogy végre tudják hajtani a meghatározott
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok
eleget:

1.

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet:

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban : Hivatal)
a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.
1.2.A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti
struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen
szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden
szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.
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1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a
szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata vona tkozásában.
1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő
szabá lyzatok, így különösen :
- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök
és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési
szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a
felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselők ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt
szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabá lyzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatika i biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat,
- információ átadási szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok,
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló szabályzat,
- az ingatlanvagyon kataszter vezetés rendjéről szóló szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.
Az új adatvédelmi szabályozók (GDPR és az lnfo tv.) rendelkezéseinek megfelelő belső
szabályzatok elkészítése folyamatban volt.
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró,
jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:
- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdések,
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének rendje,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
Yw'NW,hTIAfG'THAZA.MU
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- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje,
- központi postázó működési szabályzata.
1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem
a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben.
1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban
rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési
struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai
alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk.
Az ellenőrzési
nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó
kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.
Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek részben
azonosították.
1.8. Rendelkezésre állt a legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv.
1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A belső ellenőrzés
2018. évben kiemelt figyelmet fordított a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás
feladat- és felelősségi körének egyértelmű meghatározására. Hiányosságok voltak
megállapíthatóak a munkaköri leírások és a belső szabályzatok között, de ezek javítására azonnali
intézkedések történtek.
1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló
10/2013.(Vl.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.
1.11. A Hivat al hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezett a köztisztviselőivel szemben
támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai
követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított
a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség esetén a
szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult.
1.12. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános
eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony
kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen
kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást
sértő események kezelésének eljárásrendjét.
1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a
a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
WWW.HYIAlGYHAZA . HU
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az alkalmazható jogkövetkezményeket,
a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat
eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási
szabályokat.
1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált
kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.
1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése
megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében.
A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a
szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy
azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések
betartását kötelezőnek tekintik.
A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő
szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt
képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a
pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussa nak, valamint a
közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer:
A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben,
gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása, a belső kontroll kézikönyv
meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A belső szervezeti egységek vezetői
a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek
azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra
került, a kockázatkezelési munkacsoport 2018. évben készített kockázati univerzumot és kockázati
összesítőt . Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan
történ ik, a 2018. éves kocká zatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés
feltétel rendszerét (kockázati kritérium mátrix). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak
érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

3.

Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok
elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek
megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás,
a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.
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3.3. Biztosított volt a döntések
szempontú megalapozottsága.

célszerűségi,

1

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi

3.4. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása,
ellenjegyzése.
3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján
biztosított volt a gazdasági események elszámolása .
3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások
feladatköri elkülönítése.
3.7. A Hivatalban biztosított volt a
következők szabályozása:

belső

szabályzatokban a

felelősségi

körök meghatározásával a

engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások,
a dokumentumokhoz és információkh oz való hozzáférés,
beszámolás.
A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésiga zolás,
utalványozás megfelelően működtek. A megelőző {preventív) kontrollok működtek . Az engedélyezési
és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg.
A feladat- és felel ősségi körök elhatárolása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok szabályozása
megtörtént. A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott
megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént A célkitűzések
teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert
működtetik. Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról,
megfelelősségéről. A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat
úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak
érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen .
4.

Információs és kommunikációs rendszer:

4.1.A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására
szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció
és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben
eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 . évi L. törvényben
meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői
információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges
a vezetői döntések meghozatalához.
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4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének
dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így
eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata
megfelelt az előírásoknak .

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében
heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési előterjesztések
megbeszélését. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal
szervezeti egységeinek vezető megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.
A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos
honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az
állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak. A közzétételi lista
aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték.
S.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring stratégia elveit a Belső Kontroll Kézikönyvben határozatam meg. Kialakítottam a Hivatal
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív
tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely
elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek
legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés,
számonkérés voltak.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei az alábbiak voltak:
- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói,
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók,
- hivatali beszámoló,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- statisztikai jelentések,
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói,
- teljesítményértékelések, minősítések,
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások,
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- szakmai véleményeztetések.
A belső ellenőrzési osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz
szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő
intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok
csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült
intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011 .(Xll.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás
vezetéséről.
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Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan t ükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.

Nyíregyháza, 2019. február 28 .

dr. Szemán Sándor

Ny

f\ [ G Y 11 A 2 A

Cím:
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1. melléklet a 37012011. {Xl/. 31.1 Korm. rendelethezll
NYILATKOZAT

:\} r\lulírott Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyh<lza
vezetője

Kereszt u. 8 sz.) költségvetési szerv

tudatában kijelentem,

2018 é\'ben az ált.ll.un vezetett költségvetési

megfelelően

hogy az elöírúsoknt1k

felelősségem

jogi

sze1Tnél gondoskodtam:
a b•lso kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabúlyszen'.í, eredményes,
gazdaságos és hatékony működéséről,
-

a

költség\'etési

renddtetésszerú

szerv

vagyonkezelésébe,

igénybevételéről,

használatába

az alapító okiratban

előírt

adott

vagyon

tevékenységek

jogszabályban meghatározott követelményeknek megfel elő ellátásáról,
-

a rendelkezésre álló

előirányzatoknak

a célnak megfe lelő felhasznéllásáról,

a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazchságosság kö\·etelményeinek érvényesítéséről,
a ten-ezési, beszúmolási, információszolgált<ttási kötelezettségek

teljesítéséről,

azok teljességéről és hitelességéröl,
l ehetőségek

-

a gazdálkodási

-

az intézményi számviteli
olyan rendszer

és a kötelezettségek összhangjáról,

rendről

bevezetéséről,

iogszerüségére

megfelelő

amely

szabá lyszerűségére

és

bizonyosságot nyújt az eljárások
vonatkozóan,

biztosítja

az

elszamoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a
szer\•ezeti

célok

és

értékek

iránt,

valamint

alkalmas

az

integritús

érvényesítésének biztosítására
arról. hogy a

vezetők

a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitüzött

célokkal és az azok elérését

segítő

eszközökkel annak érdekében, hogy végre

tudják hajtani a meghatúrozott feladatokat és értékelni tudják az elért
eredményeket.

ovoC1l h·x111t11 ev ve91 JJe57.ll11'JO/nk, mun~~acerveK
1
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értékelése) rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem,
te\·ékcnységet

folyamato-;an

értékeltem

(bsszesített

erték!!lé'>ek.

d

vezetoi

heszomolók).

A vonatkozó jogszabályok

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem eleget:

1„ Kontrollkörnyezet:

1\ kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra belső szabályozottság. a

folyamatok dokumentálása, feladat-és

felelősségi

körök és a humáneróforrás kezelés

határozza meg.
Úgy alakítjuk az intézmény kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabúlyzatok - SZi\ISZ,

P.P., llé.1zirenct, i\lunkaterv, munkaköri leírások -, a szen·ezeti felépítés biztosítsák a
dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak,

célkitűzésének

mcgfelelö magas szintíí

munkavégzést.
Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy vilúgos szervezeti
struktúra,

egyértelmü

felelőségi

körök,

munkaköri

viszonyok

és

feladatok,

meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható
humánerőforrás
ellenőrzési

kezelés biztosítása. Minden évben felülvizsgúljuk, aktualizáljuk az

nyom\·onalat.

Rendelkezünk

a

szabálytalanságok

kezelésének

eljárúsrendjével.
Kiemelt

figyelmet

kritériumok

fordítottunk

beépítésének

megismertetését a

a

dolgozókkal

odatkezelési szahólyzatot,

az

adatkezeléssel,

szabályozó
és

dokumentumainkba,

szülőkkel,

adatkezelési

adatvédelemmel

partnereinkkel.

tájékoztatókat

(szülők,

kapcsolatos

valamint

ennek

Elkészítettük:
dolgozók,

az

külső

partnerek), adatkezelési nyilatkozatokat, titoktartási nyilatkozatot. Ehhez segítséget
kaptunk a f\yíregyháza Megyei Jogú Vúros Polgármesteri Hivatal Ellenfirzési Osztúlyától
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Az Intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése íráslMn
rögzített a szervezet tagjai számára

megismerhető

volt: Alapító Okirat, Szen-ezefi es

.\lilködési Szahályzat, llázírend valamint az Ovoda céljait meghatározó dokumentumok,
a Pedagó,qiai Program, Munkaterv, Bázisintézményi munkacerv, mrmkaközösségi tervek,

projekt tervek.
Az Ó\·oda SZMSZ-e tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét,
felelősségi

szabályokat. Az SZMSZ -ben foglaltakat minden dolgozó megismerte.

Biztosított a nyomon

követhetőség,

mivel az intézményi honlapra az aktuálisan érvényes

SZMSZ felkerült. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, amelyeket a
feladatoknak

megfelelően

aktualizáljuk, hogy az Intézmény szervezeti struktúrájával

összhangban legyenek.
Az

ellenőrzési

nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosítottuk,

dokumentáltuk,

de

felülvizsgálata

jogszabályoknak megfeleljen . A

belső

folyamatosan

szükséges,

hogy

a

hatályos

szabályzatok átdolgozása, aktualizálása részben

megtörtént, de folyamatosan követjük a változásokat annak érdekében, hogy azok
biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerü, gazdaságos, hatékony és

e ·ed ményes felhasználását.
A 2018-as évben is több jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az

értelmezése és a saját intézményi dokumentumaink, szabályzataink módosítása
folyamatos feladatot adott. Elkészítettük, illetve módosítottuk a

l1111Belső

következőket:

Integrált Kockázatkezelési Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
ellenőrzési monitoring után tett javaslatai alapján kiegészítettük és

módosítottuk az:

-

Ellenőrzési nyomvonalunkat
Kockázatelemzést
Kockázati térképet
Kockázatok és intézkedések nyílvóntartását
Kockázatkezelés nyomon követését (monitoring)

Az így kia!akult szabály rendszerünk megfelelöen biztosítja a szervezeti struktúrát
L·g\'ér Ldm~íck <.i feldó.~égi

hatásk\)ri viszonyok a feladatok, a

megretelo.
3

humánerőforrás

kezelt::.

Cím:
Tel.

440 Ny1regyháza, Kereszt utca 8.
06--U/512-920
gyermekekhazaovoda@gmaíl.com
1)

E-mail:

e:

-.-
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:-\ teljesítmenyértékelés cs annak részekent a minös1to értékelés (2 évenként minden
alkalmdzott),

d

he/so imJrtéke/és ( óvodaped,1gógusok, vezetok, intézmények)

..;zt:rvezett cs külso

szdkértők

ált<il végzett

minősítes,

tanfelug_i.•e/et eló..;cglti

JZ
d

OH .lltal

dolguzók

folelös munb\'t'gzt•sét. Minden dolgozó rendelkc:zik munk 1köri leírás:; 11, ,unel} dLlpján
biztonsé.lggal végezheti munkáj,lt, mert ti5ztába van a kotelczettségeivel és
e,gyaréínt. r\z óvoddpedagógusok az óvod,1 és saját anyagi
kötelező

vesznek a

lehetőségeikhez

d

jogaival

mérten részt

tov,íhbképzéseken, dhol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez

kapnak segítséget.
Intézményünkben

\·égzett

működési

folyamatok

szabályozottak, az

ellenőrzési

nyomvonalak aktualizál,1sa foly,unatos, a bels6 ellenfirzés javaslatainak figyelembe
v~telévcl.

kerülnek

A belső

ellenőrzés

megfelelő

a

javaslatai alapján dokumentáltan és folyamatosan helyükre

ellenőrzési

pontok

a

különböző

tevékenységekben.

A

kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hih<1k
kiszűrésére.

A

kiszűrt

hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés

szintjén azonnal, vagy a

belső ellenőrzés

megállapításainak és javaslatainak figyelembe

vételével utólagosan.

2.,lntegrált Kockázatkezelési rendszer:

:\ kockúzatkezelési rendszerünk
rejlő

működtetése

során felmértük a

fő

folyamatainkban

kockázatokat, a bekövetkezés \·alószínüségét, a szen•ezetre gyakorolt hatását, a

kockázat

kezelhetőségét

és

jelentőségét,

meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a

kocké1zatok kezelésére.
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kockúzatkczelést minden

fő

folyamatba beépítsük,

és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.
Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti célkittízésekrc kell a figyelmét
összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie
és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, valamint az azok kezelésére
vonatkozó javé1'>latokat az intézm{'nyvezetfi helyelteseken, tagintézmény
telephely fe!elé5sokon keresztül kell jelezni a székhelyintézmf>ny vezetfijének.

4

vezl'tőkön,

Cím:
Tel..
:E-mail:

A

4400 Nyíregyháza, Kereszt mca 8

S78

06-~2/512 -920

kockázatok

meghatározására,

Kockazatke1.~lés;

mííkódteti

felmérésére,

elemzésere,

kezelésére

Integral:

Szabályzatot készítettünk. Az Intézmény e szah,1Iyz.it aldpjjn

kock.Jzatkezelési rendszerét, melynek foltilvizsg,ílata, aktualizál,1scl, a

jogszabályi \':1ltolét:rnknak megfelelően szükséges.

A jogszah.Jlyi elóírások alapj,í.n az intézményvezetóje mlíködteti a kockázdtkezclési
rcnd-;zert. l\linden évben felmérésre kerül a tevékenységekben gazdálkocübban rrjlo
kockázatok felmérése. t\ Kock,l.zatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása
szab.1lyozús,1 és múködése biztosított volt (kockázati

tényezők

meghatározása, kockázati

e:1emé11yek es azok bekö\·etkeLési valószímíségének és a hatáwk meghatározása, elemzé.>e.

kockázati níréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolósa, kockázati térkép
készitése.) A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapj.l.n
meghatároztuk a

magas, közepes, illetve alacsony kockázatú

folyamatokat.

A

kockázatfelmérés során elemzésre és meghat<1rozúsra kerültek a kockázatos folyamatok
hatásai és bekö\·etkezésüknek valószínűsége.

3.,Kontrolltevékenységek:

:\ jogsz<1LJ:1ly alapján a költségvetési szerv
kontrolltevékenységeket

kialakítani,

vezetője

köteles a szervezeten helul

melyek biztosítjúk a

kockúzatok kezelését,

hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritásút.
A kontrolltevékenység részeként minden tevekenysegre vonatkozóan biztosítani kell a
szervezeti célok elérését

veszélyeztető

kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok

kiépítését.
Intézményünk önállón

működő

költségvetési szerv ,pénzügyi gazdasági feladatait a

Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el. A kulcskontrollok különösen a
pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események
elszámolása

vonatkozásában

mlíködnek,

így

a

teljesítésigazolús,

ellenjegyzés, kötelezettség vállalás, utalványozás a székhelyintézmény
fontos feladata a folyamatos

gazdaságvezetővel

történő

érvényesítés,
vezetőjének

egyeztetés mellett. . A

gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelel6en szabályozott. A rendszeresen

5

Cím:

4400 Myíregyhá~a, Kereszt utca 8.

Tel.·

C6 42 1312 920

E-mail:

gy~·,.....el<..ekhiJ zaovoda ~gmail.com
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rendjéről

szült> szdh.ílyzat biztosítja, hogy jogo'idlatl..m

\'I'iszc1élesek ne torténjenek.

r\z ói.·od<1 rendelkezik adatkezelési szabalyzclt, 1gy a
korlatoz,1~d ,

illetn'!

az

illetéktelen

személyek

hozz.iférési jogosult~ágok

hozzaférésének

megakad„llyoz,í~a

korlatozott.
r\ kontrolltei.·ékenység reszeként minden tevékenységre i. onatkozóan biztosítani kell a

szervezeti célok elérését i.·eszélyeztetó kockúzatok csökkentésére irúnyuló kontrollok
kiép1tését. külünosen az alábbi vonatkozúsokban:
.4 döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a

kőltség~·etési

tervezés, u

kdtelezettségvál/alások, a szerzodések, a kiílzetések, a támogatásokkal való
els:r.árnolás}
a döntések ct!lszeniségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredrnényességi
szempontú megalapozottsága,

a döntések szabályszeniségi szempontból

történő

jóválwgyása,

illetve

ellenjegyzése, valamint
a gazdasági események e/..;zámolása.
_,\ dJntések

célszerűségi,

gazdaságo5súgi, hatékonysúgi és eredményességi szemiJontú

megalapozottsága, valamint

szabúlyszerűségi

szempontból tonénö jóváhagyása, illetve

ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A

jövőre

vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított

prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a
szervezet te\·ékenységeit, folyamatait és az
eredménye alapjún-

évről-évre

ellenőrzések

súlypontj,1t- a kockázatelemzés

a kock<\zatos területekre összpontosítjuk.

4.,Információs és kommunikációs rendszer:

,\z

intézményvezető

köteles olyan rendszert kial,1kítani és működtetni, amelyek

biztosítják, hogy a megfelelö informúciók, a megfelelő időben eljussanak az illetékes
szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.
•\1.

inté·z!uény

b1..~lséí

kurnmu!1ikkiéi.> n.:ndszere bizt11:>Ítjd
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\·~zetl:3

;,Ital

kitűzott

u'.!!„k,

~
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követelmények és feltételek minden munkatárs <1ltali
tájékoztatást nyújt a

vezetők

megismerhetőségét.

illetve

számára a feladatok \'égrehajtás<lnak, a kituzutt célok

elérésének helyzetéröl, a célok elérését veszélyeztetéS kockázawkról.

A külsö-, bels1:S partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a
kommunikició (napi-heti- hav1-negyed·jves

időszakokban),

mely nf.lkülözhetetlen

J.Z

intezmeny minöségi mlíködtetéséhen. r\ munkamego-;ztá<>i megállapod,1..; szerinti
kommunik~kió

jól mlíködik.

,\datszolgáltarási kötelezettségeinket naprakészen, határidőnek megfelelően teljesítjük.
Hon- lapunkon a

kötelezően

közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan

frissítjük.
Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi \'áltozások figyelemmel kísérése,
továbbítása a munkatársak felé.
A.z óvodában a
nevelőtestületi

helső

kommunikáció eszközei a

kíilönböző

szintíí

vezetői

értekezletek,

értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvoda

mlíködését érintö, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Attekintjük az
egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó
dokumentumok tekintetében
A különböző szintlí ( nagyvezetői, kisvezetői, kibővített vezetó<>égi, nevelőtestületi,
alkalmazotti ) értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik \'ezető
(székhely vezető, helyettesek, tagintézmény vezető, telephely felelös megossza az
aktuális problémákat,
javaslatait.

Minden

teendőket

kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét

értekezletről

emlékeztet6 jelenlétív készül, amit az óvoda

munkatársai megtekinthetnek a óvoda titkári irodában.
A napi információk megosztásában az internetet is használjuk, jól

működő belső

kommunikációs eszköznek bizonyul az elektronikus levelezés, és egyre inkább

előtérbe

kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok
eszközeként is.
Az információátadás a fent említett módokon megfelelöen

működik,

ugyanakkor az

informális csatornáknak jobban kellene müködniük, mert nagymértékben
munkát.
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gyermekekhazaovoda@gmail.com

szülókkcl

való

kapcsoldttartásunk

szüloérteke.deteken, SZMK ertekezlctl'ken,

a

mmdenndpi

szulők

talúlklnásokon

tul,

klubján, rendezvenycken, kö1.o..,

programoklln történik a munk,1tervben és esemény naptárunkban megjelolt idópuntb rn

A kU/.;o kommunikáció egyik fontos eszköze az Óvodánk hivatalos hvnlapja, ahol íl hor.lap
fric.;-;1tése rendszeresen és foly.imatos,rn történik. 2018-h.rn

elkezdődött

és jdt'nleg i..,

Z<ljlik a Honlap t,1rtalmi megújít,1sa.

5.,Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvdési szervek

belső

kontrollrendszeréről

és belsö

ellenőrzésérfil

szóló

370/2011.(Xll. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan
monitoring rendszert

működtetni,

mely

lehetővé

teszi a szervezet tevékenységének, a

célok meg\'alósulásúnak nyomon kó\'etését.
:\z intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belsfi ellenőrzés kialakítására,

mlíködtet( sére, melyet az éves Munkatervben meghatározottak szerint végeztünk
1

folyamatosan,
pedagógiai

kiemelt figyelmet

kapcsolódó

székhelyintézmény
ellenőrzései
jogszerűek,

ellenőrzésére.

dokumentáció

foh-.tmatainr.hol

vezetője,

fordítva a

tanügy igazgatási, addtszolgáltatási,
Belső

tevékenységek

ellenőrzés

folyamatos

helyettesek, tagintézmény

keretében

nyomon

vezetők,

a

követése,

telephely

fő

a

felelősök

által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi

teendők

szakszerlíek, eredményesek legyenek.

1\ \·ezetói ellenőrzés

eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés,

számonkérés, melyek a napi munka során

megfelelően működnek.

r\ c;yermekek Háza Déli Óvodához tartozó tagintézmények, telephelyek vezetéSi

kötelesek munkatervükben a

helső ellenőrzéseket

ütemezett módon megjeleníteni és azt

végrehajtani.
Az intézmény

belső

Polgúrmesteri Hivatal

ellenőrlési
Ellenőrzési

tevékenységét Nyíregyháza
Osztálya látja el. Az

~legyei

ellenőrzés

Jogú \'áro;;
során feltárt

hiúnyosságok javítására, pótlúsára intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtt1sJ
-;orún a feltárt hi1nyo..:;ság javítható,

megszüntethető.
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2018. évben a <>aj..ltos ne\·elési

igényű

gyermekekhez kapcsolódó dokumentació,

iratkezelési, adatvédelmi sztlbályok felulvizsgálata a koltségvetési szerv vezetoinek
bel;;;6 kontrollrendszer tém.1kórében
\'izs~<llata,

valamint

az

dőírt

ellenőrzés:

továbbképzési kötelezettség teljesítésének

nyomvonal

feluh·izsgálatának

monitoringja

megtortént, a folt,trt hi.lnyoss,1gokat pótoltuk.
A Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda gazdálkod,ísáva! összefüggö jogosítvúnyok: a

költségvetési szen· el6irányzatai felett rendelkezési jogosultsúg szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezet6je eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
Erről

nem tudok nyilatkozni, mivel intézményünk gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségYetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc

Északi Óvoda gazdasági szervezete !útja cl, így nincs jogosultságom a gazdasúgi vezetö
továbbképzési kötelezettségének igazolására.
igen - nem

Kelt: Nyíregyháza. 2019. február 28.
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1. melléklet a 370 2011. (XII. 31.) Korm. remleletlze;.

SYILA TKOZA T
./)Alulírott SLikszainé Kiss Edit, aL Eszterlánc Északi Ó\oda (.f-lOO, ~yíregyháza. Tas u. 1-3}
költségYetési sLen wzetoJe jogi folelossegem tudataban kijelentem. hogy az el:lírasoknak megfelelően

•

2018 e\ ben aL általam YeLetctt költség\'etési szerYnél gondoskodtam:

a belső kontrollrendszer kialakításáról. valamint s1abályszerü, eredményes, gazdaságos és
hatékony

•

működéséről,

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a sLerYezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas a1 integritás ér\'ényesítésének biztosítására,

•

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott \agyon
be\ ételéről, az alapító okiratban
telményeknek

megfelelő

előírt

rendeltetésszerű

igény-

te\ékenységek jogszabályban meghatározott köve-

ellátásáról,

•

a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak

•

a költségvetési szerv te\ ékeny ségében a hatékonyság, eredményesség és a gaLdaságosság
követelményeinek

•

megfelelő

felhasználásáról,

érv·ényesítéséről.

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről

és

hitelességéről,
lehetőségek

•

a gazdálkodási

•

az intézményi szám\iteli

•

olyan rendsLer
gére és

és a kötelezettségek összhangiáról,

rendről,

bevezetéséről,

szabályszerűségére

amely

megfelelő

bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűsé

vonatkozóan, biztosítja az elsLámoltathatóságot, továbbá megfe-

lel a hazai és közösségi SLabályoknak,
•

arról, hogy a

vezetők

az azok elérését

a szerv·eLet minden szintjén tisztában legyenek a

se_!:,rítő

kitűzött

célokkal és

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatá-

rozott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E

tevékenységről

a

\ezetői

be-

számoltatás rendszerén keresztül folyamatos információ\al rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.

S84
A \'Onatko::ó i<>':J., ::ahálwk ht!/,ő kontrollrendcerre mnatko::ó el<Jírúsainak a:: alúhhiak s::aint tt!tti:m

eÍt!gt!t

Kon trollkö rnyezet:
:\ kontrollkömye1etet többel lö1ött a szalmai prof:_rramol. célok. feladatok. a szene1ett struktúra.
a bdsö slabályo10ttsag. a folyamatok dokumentálása. feladat- cs feleh.l'::isegi köröl és a humáncröforrás kezdés határozza meg.

A 2018. évi munkatervben litüz.ött szakmai célok. programok mcgYalósításra kerültek:
•

szalmai munkaközösségek,

•

\ árosi programokon, rendez\ ényeken \aló részYétel,

•

többnapos

•

szalmai eloadásokon \aló részvétel (Egyetem,

•

iskolákkal \aló kapcsolat

•

határon túli magyar óvodákkal \aló szakmai

csapatépítő

tréning.

erősítése

Főiskola),

(rajz, mesemondó és sport\crscnyek).
együttműködés erősítése,

cserelátogatások

(Zilah és Slatmámémeti).

Az intélmény SLMSz-e tartalmazza a sLervezeti felépítést, az egyes s1enezeti egységek feladat-és

hatáskörét.

felelősségi

szabályokat. A 2018. szeptember l-jén elfogadott SZMSZ-t minden dolgo-

zó megismerte. jelenleg a törvényi és lclj1 sajátosságokat figyelembe \é\e az átdolgo1

.::.ú

folya-

matban van.
A munkaköri leírások az SzMSz mellékletét képezik, aktualizálásuk megtörtént. Az adatvédelemmel kapcsolatos

előírásokat

a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek az intézmény s1ef\'e-

zeti struktúrájával összhangban \·annak.
Az ellenőrzési nyomvonalat a Belső Ellenőrzés javaslatára kiegés:títettük. A belső szabályzatok
közül, ahol módosításra volt szükség, azokat aktualizáltuk. Ezen szabályzatok biztosíthatják a
rendelkezésre álló források

szabályszerű.

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes fel-

használását. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Kontrollrendszer Szabályozása, melynek célja, hogy a mindennapi munka során egységes eljárásrend és iratminták alkalmaLásá\al \égeae a belső ellenőrzés a tevékenységét. A BKSZ felülvizsgálatát és módosítását 2019. éHe ter\ezzük, így ajogsLabályi változások szerinti aktualizálása is megtörténik.
Olyan kontrollkömyezet került kialakításra mcljben
lóak a

felelősségi

egyértelmű

körök, a hatásköri \iszonyok és feladatok.

2

a sLcn·eleti struktúra, nyilvánva-
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Integrált kockázatkezelési rendszer:
Kialakítottuk az mteb-1fált kockázatkc.relés1 rendszert, mel) ben a

Belső Ellenőrzés

értékelése alap-

jan U/ elö.rö e\ he/ képest pont1 v váltoLás kci\ etkc.rett be.
Ennek kereteben elkészítettem a;: inté/mén) belso szabályozasairól szóló Integralt K.oeká1atkczclési S1abál}/at0t.
Korábbi s1abály1atunk.at felül\ iLsgúltam. a fol1amatga1dúkat kijelöltem. Kialakítottam a kockátati kritériumrendszert valamint

minősítettem

az egyes kockázatok kezelhctösegét Ezek alapján ér-

tékeltem és elemeztem a lehetséges kockálatokat.
A kockázatelem1és eredményeként a S/ükséges intézkedések megtétele folyamatban \ an. A gyenge pontokra

belső

ellenorzést kértünk.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a
magas , közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A kockázati türéshatárokat meghatároztam. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatásai és bekö\'etkezéseiknek

valószínűsége.

KontrolJte\ éken} ségek:
A kontrolltc\'ékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozLájárulnak a SLcnezct céljainak
eléréséhez és

erősítik

a sz.cn czet integritását.

A belsö kontrollrcn .bár folyamatos fejlesztésével a kontrollok kiépttdtsége jelentősen jan1lt az
előző

évhe;: képest.

A kulcskontrollok. mint a:

1) teljesítésigazolás,
2) én ·ényesítés,
3) kötelezettségvállalás,
4) valamint u ellenjegyzés intézményünkben megfelelően működnek.

Akadályoztatásom esetén gondoskodtam a

helyettesítésről

a folyamatos és tön·ényes

működés

ér-

dekében.
A munkamegos1.tási megállapodásban a kontroll te\ ékenységek meghatározásra kerültek. A kontrollte\ékenységet \égzőJ... kijelölése megtörtént, feladataik a munkaköri leirásukban ~Lerl.!pdnck,
így a

S/ámonkérhető~ég

biztositott.

3

. \1 ellenőrzési nyomvonalban a folyamatba épített kontrollpontokat kialakítottam.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályolása. ezt a célt szolgálja a kötclaettség\ allal.í:, é:, az ellcnJCg)zés. :\1 cllcnórzé:,ckért felclos s1emélyck a hatarido bctJrtá:,a\al
\ égez.ték munkájukat.

Információs és kommunikációs rendszer:
A7 intézménj \ez.ctőjeként bi1tosítottam. hogj a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak aL illetékes s1erveLethc1, szerveLeti egységhez, illetve s1emélyekhez.

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára
•

Munkateí\

•

Különös közzétételi lista

•

Házirend

•

Pedagógiai Program

•

Szeí\·ezeti és

Működési

Szabályzat.

Az intézménjnél az információ átadását

elősegíti

az elektronikus

tézménj adminis1tratív és gazdasági <lolgoLói részére
k0i..:lcL:Ö és

közérdekű

elérhetőek:

információkat a sz.ülök számára

elérhető,

levelezőrendszer,

melj a1 m-

használata köteleL:Ö. A közzétett

elérhető\ é

tettük a SL:ékhelj és a tagintéL:-

mények honlapjain. így a tájéko.ltatási köteleLettségünket teljesítettük.
Az intéz.mén} iratkezelési Szabályzatát fclüh izsgáltuk, aktualizálásra került a1

elő.lő

ne\ elési é\-

ben.
A munkamegosztási megállapodások alapján a számlák áramoltatása
A jogszabály által
A honlap

előírt

friss ítésérő l ,

működik.

adats1olgáltatásoknak határidőben eleget tettünk.

aktuali1ásáról intézkedtem, kijelöltem ezek

felelősét,

ezzel biztosítva a nap-

rakész átláthatóságot.
Szükségesnek tartom, hogy
költsé,b>vetési sLeí\

megfelelő,

működésé\ el

pontos és naprakész infom1ációk álljanak rendelkezésre a

kapcsolatosan. KöLponti szerepet játszik a

megfelelő külső

- bel-

ső kapcsolattartás (környező Általános iskolák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, POK, védő
női

szolgálat, kulturális intézmények, stb.) és az óvoda egyes céljainak elérésében segít a már ki-

alakult arculat

megerősítésében.
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omon köntési rendsar (monitoring):

A/. inté1mény \ e1.etójd~.:ent

hangsúl~ t

fd„kttem a hclso elknörzes k1alakttásáról és a megfelcW

működtdésá„)\.

\1 F s1terlán~ És1ak.1 Ü\ odánál a hdsö ellenl'.fr1.esi te\'ékcnységet. ~~iregyhá/a :\kgyei Jogú \'á-

ros Polgánncswri Hi\atal Ellenl'.)r1ési Osztúlya látja el a1 C\CS munkatcn alapján.
:\ hes/Úmolas c\'ében glmdoskodtam a külso, tlh!tw a bebo ellenórzesek jarnslatui alapján kés.t.Lilt
inté1kcdési ten ek kcs1itésérl'l és \'egrehajtás..íról.

A folyamatos monitoring beépül a1 orndánk mindennapi tc\·ékenységébe, magába foglalja a \ e1.etés rend·vercs
máció teljes

A

ellenőrzési

körű

tevékenységét. amellyel bi?.tosítja a dolg<.vókat

nyil\'ánossá tételét és

külső ellenórzésckről n~ih antartást

érintő

bármilyen infor-

hoaáforhetőségét.

\'e1etünk. de a bcs/ámolási

időszakban

nem \·olt s1ükségcs

inté1kedést tenni.

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi

előírások

szerint a\ alóságnak mcgfelelü-

en, átláthatóan, teljes körÜi!n és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzi.ig) i éHe \'onatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vaetett költségvetési s1erv gUJdasági \·e1etöjc eleget tett tárgyévben esedékes to\'ábbképl'ési kötelaettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

N yfrcgyháza, 2019. február 26.
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BJ Az. AJ pontban mcghatán)/ott nyilatkoz.atot a1. alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.
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NYILATKOZAT

A) Alulírott Szalainé Benyusz Klára, a Búzaszem Nyugati ÓYoda (4~00 Nyíregyháza BúLa
út 7-17.) költségvetési szerv vezet je jogi felel isségem tudatában kijelentem, hogy az
el írásoknak megfelel en

2018. évben

az

általam

\ezetett

költségvetési

szervnél

gondoskodtam:
a bels

kontroll rendszerek szabályszer , gazdaságos, hatékony és eredményes

m ködésér l,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszer
igénybevételér l,

az

alapító

okiratban

el írt

tevék.enységek

jogszabályban

meghatározott követelményeknek megfelel ) ellátásáról,
- a rendelkeLésre álló el )irányzatoknak a célnak megfelel felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gaLdaságosság követelményeinek érvényesítésér 1,
~

tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek

teljesí tc~~r

11, azok

teljességér 1és hitelességér l,
a gazdálkodási lehet ségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendr 11,
- olyan rendszer bevezetésér 1, amely megfelel

bizonyosságot nyújt az eljárások

jogszer ségére és szabályszer .1ségére vonatko1.óan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- - arról, hogy a vezet 1k a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kit 1zött
célokkal és az azok elérését segít eszkö1ökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységr la vezet i beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkoz.ó jogs1abályok bels kontrollrendszerre vonatkozó el írásainak az alábbiak s1erint
tettem eleget:

Kontrollköroyezet:
Úgy alakítjuk az. óvoda kontrollkömyezetét, hogy a meglé\

szabályzatok

SZMSZ, P.P„

Házirend, Munkatef\ , munkaköri leírások -, a szef\C1eti felépítés biztosítsák a dolgozók
elkötelezettségét, az eh árásoknak, cél kit zésének megfelel magas s1intu munkavégzést.
Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy\ ilágos szef\·ezeti struktúra,
egyértelmu felel ségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatáro.wtt etikai
elvárások legyenek a szef\·ezet minden szintjén, valamint átlátható humáner forrás kezelés
biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az ellen rzési nyomvonalat.
Rendelkezünk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével
Nagy hangsúlyt fektettünk az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok
beépítésének

a

szabályozó

dokumentumainkba,

valamint

ennek

megismertetését

a

dolgozókkal és szül kkel, partnereinkkel.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Kocká.1atelem.1és

során

gazdálkodasaban rejl

felmértük,

megállapítottuk

kocká1atokat. Kialakítottuk

a7

az

inté1mény

tevékenységében,

integrált kocká1atkezclés rendjét,

melyben meghatároztuk azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a
kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati esLköze a terveLés, a
döntéshozatal és a végrehajtás alapvet

része Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a

kockáz.atkezelés minden folyamatba beépüljön.
A hatályos Kockáz.atkezelési szabályzatot, felülvizsgáltuk, kiegészítettük.
A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem, vezet i ellen rzés
során a folyamatgazdák beszámoltak a tevékenységükr !.

Kontrollte' ékenységek:
Az intézményvezet. köteles az intézményen belül kontrolltevékenységeket kialakítani,
melyek biz.tosítják a kockázatok kezelését, houájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és
cr sít1k a szervez.eti integritást.

:- 0
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
szervezett célok elérését veszélyeztet

kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok

kiépítését, különösen aL alábbiak vonatkozásában:

• a

döntesck

dokumentumainak

elkészítése

kö 1tsegvctés

tervezés,

kötelezettségvállalások, szeri dések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás.
•

a döntések céls.1.er ségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottsága,

•

a

döntések

szabályszen„ségi

szempontból

történ >

jóváhagyása,

illetve

cllcnjcgyzé::.c,\ alamint a
•

gazdasági események elszámolása.

A döntések célszer ségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottsága valamint szabályszer .1ségi szempontból történ

jóváhagyása, illetve

ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az.. intézményvezet köteles olyan rendszert kialakítani és m ködtetni, amelyek biztosítják,
hogy a megfelel

információk, a megfelel

id ' ben eljussanak az illetékes szervezeti

egységekhez, illet\e személyekhez.
Az intézmény bels ) kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kit zött célok, a
teljesüléssel összefügg feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló el írások, követelmények
és feltételek minden munkatárs általi megismerhet ségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezet lk
sLámára a feladatok végrehajtásának, a kit

LÖtt

célok elérésének helyzetér l, a célok elérését

veszélyeztet kockázatokról.
A küls -, bels ) partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a kommunikáció
(napi-heti- ha\ i-negyedéves id ,szakokban), mely nélkülözhetetlen

aL

intézmény min >ségi

m .ködtetésében. A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció jól m· ködik.
Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határid mek megfelel en teljesítjük.
Hon- lapunkon a kötelez en közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.
Fontos feladatunk a gyorsan \áltozó törvényi \áltozások figyelemmel kísérése, továbbítása a
munkatársak felé.

S91
Nyomon kö\·etési rendszer (monitoring):
A

költségvetési

sLenek

bels

kontrollrendszerér

és

ellen rzésér 11 szóló

bels

370 '2011.(Xll. 3 l.) KormányTendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan
monitoring rendszert m ködtetni, mely lehet \ é teszi a szen ezet te\·ékenységének, a célok
megvalósulásának nyomonkövetését.
Az

intézmény

m ,ködtetésére,

vezet jeként
melyet

az

hangsúlyt
éves

fektettem

Munkaten·ben

a

bels

ellen rzés

meghatározottak

kialakítására,

szerint

\ égeztünk

folyamatosan. kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai
dokumentáció ellen rzésérc.

Az intézmény bels ellen .rzési tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Ellen rzési Osztálya látja el. Az ellen )rzés során feltárt hiányosságok javítására,
pótlására intézkedési tervet kés1ítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság
javítható, megszüntethet .
2018. évben a sajátos nevelési igény gyermekekhez kapcsolódó dokumentáció, iratkezelés
adatvédelmi szabályok felülvizsgálata, valamint a költségvetési szerv vezet inek bels
kontrollrendszer témakörében el írt továbbképzési kötelezettség teljesítésének vizsgálata
megtörtént, a feltárt hiányosságokat pótoltuk.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezet je eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a bels kontrollok témakörében:
Intézményünk gazdasági egységgel nem rendelkez, költségvetési szerv, gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.
Nincs jogosultságom a gazdasági vezet továbbképzési kötelezettségének igazolására.
igen

nem

A Búzaszem Nyugati Óvoda gazdálkodásával összefügg jogosítványok: a költségvetési szerv

cl >irányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeLik.
Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.
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NYIL4 TKOZA T
.1) . \I ulírott Török Edit. a Tündérkert Kcldi Ó\ oda költség\ etési s1en \ ezetője jogi

fdelosségem tudatában kijelentem. hog) az elo1rásoknak

megfelelően

2018. é\ ben az általam

\ ezetett költségvetési szen nél gondoskodtam
-a

belső

hatékony

kontrollrendszer kialakítasáról. \ alamint

szabályszerű.

eredményes, gazdasága::. e-.

müködéséről,

- olyan szenezeti kultúra kialakításáról. arnel) biztosítja az elkötelezettséget a szen·ezeti
célok és értékek iránt. valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- a költségvetési szen \ agyonkezelésébc, használatába adott vagyon rendeltetésszeru
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabál; ban meghatároLOtt
kö\etelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló

előirányzatok

célnak

megfelelő

felhasználásáról.

- a költségvetési szen tevéken) ségében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek

én·ényesítéséről.

- a tervezési. beszámolási, információszolgáltatási kötele1.ettségek
tel~ ·-;segéről

és

teljesítéséről.

azok

hitelességéről.

- a gazdálkodási

lehetőségek

és a kötelezettségek összhangjáról.

- az intézményi szám\iteli rendröl.
- olyan rendszer

bevezetéséről,

amel} megfelelo bizon}osságot nyújt az eljárások

jogszcrüségére és snbálys1erüségére \onatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá
megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról. hogy a

vezetők

a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a

kitűzött

célokkal és

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében. hog) végre tudják hajtani a meghatározott
fe ladatokat és értékelni tudj ák az elért eredményeket. h tevékenységről a ve/.etői beszámoltatás
rendszerén keresztül folyamatos inforrnáció\al rendelkeztem. a tevékenységet folyamatosan
értékeltem.

A vonatko::ó jogszabályok belH'i kontrollrends::erre vonatko=ó

s::erint leltem eleget:

előírásainak

a:: alábbiak

Kontrollkörn)ezet:
,\ kontrollkömyezetet a sz.erwzeti struktura. a

belső

szabál:ozottság a folyamatok

dokumentálása. feladat és felelosségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg .
.\z intéLmén} kontrollkömyezetét. működési rendjét meghatározó dokumentumok a

Pedagógiai Program. a Szeryezeti és ;...tüködési Szabál).lat és a.1 éves munkaten. A helyi
sajátosságok figyelembe \ ételé\ el kidolgozott stratégiai célokat a Pedagógiai Program
tartalmaua. A megfelelő müködés biztosításához hatékon: szen·ezeti struktúrát alakítottam ki .
A feladat és felelosségi köröket pontosan mcghatáro1tam. a munkaköri leírásokat
folüh i1sgáltam és rög1ítettem eLeket. Az intézmén: stratégiai és operatív dokumentumai a
szcryezet tagjai számára

megismerhetőek..

Valamcnn:i dokumentum módosításra került, mi\ el

az Orgonasíp Tagintézmén) 2018. szeptember 1.-től a Tündérkert Keleti Ó\ oda
Tagintézményeként kezdte meg müködését. Új SLabál)zatokat készítettünk: Iratkezelési
S.tabályzat.

Adatvédelmi

Szabályzat,

informatikai

Biztonsági

Szabályzat.

nyil\ántartás. A szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források

Bélyeg;ő

szabályszerű.

snbályozott. gazdaságos, hatékon} és eredményes felhasználását. Az adatvédelemmel.
adatkezeléssel kapcsolatos feladatok \égrehajtását megkezdtük. az új szabál)zat kidolgozása
folyamatban \an. Az

ellenőrzési

nyomYonalat a

belső

ellenőrzés

javaslatai alapján

kiegészítettük. folyamatos felülvizsgálata szükséges ajogszabál) \áltoLások miatt.
Az Ó\odapedagógusok részt vesznek to\ábbképzéseken, ahol a munkájuk haték.onyabb
végzéséhez kapnak segítséget, az intézmén) anyagi

lehetőségei

szerint támogatja a

to\ábbképzéscket. Önképzésre lehetőséget adnak a jól müködő szakmai munkaközösségek.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló ÉH!s ellenőrzési javaslatban megfogalmazott. a
belső

kontroll rendszert

érintő ellenőri

tapasztalatok.at és az intézmén} i

belső ellenőrzések

javaslatait figyelembe vesszük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockáLati

tényezők

elemzésének és értékelésének feltétele az

ellenőrzési

nyomvonalban

meghatározott fol.> amatok. részfolyamatok - valamennyi. működés során felmerülő - kockázati
tén.> ezőinek feltérképezése és aLonosítása. A kockázatkezelési rendszerünket felülvizsgáltuk a
belső ellenőrzés

javaslatai alapján. felmértük a

főfolyamatokban rejlő

kockázatokat, a

bekö\etkeLés valószínűségét. a szcrve1etre g:akorolt hatását. a kockázat ke1elhetőségét és
jelentőc:;égét.

~1eghatároztuk

kocká/atkael~st

a szükséges intézkedéseket a kockázatok ke1elésére. A

minden lö foh amatba heépttettük. a kocká1atkezeles1 s1ahalFattmkat

minden c.Jolgo10 megismerte. A s1abal~ ntban meghataro?tam a

knterium rend"Lert. a
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kod..a?atok kadhetóségét. a kockánti tllréshatárt. az intézkedései.. nyilvántartását..\ kockázat
ekm1é-.; credmén)eként a sli.ikseges intézkedéseket megtettem: kontrollpontokat alakítottam
ki.' aetöi cllenöucst fol)tattam. beszámoltatást wgeztcm.

Kontrolltc\ ékenységek:
.\ jogszabál) alapján a költségvetési s1cn

\ e1ctőjc köteles a szerv ezeren be! ül

kontroll tevékeny ségek.et kialakítani, mcl) ek. biztosítják a kockázatok k.e1:elését. houájárulnak:
a s1enc1et céljainak. eleréséhez, és

erősítik.

a s1erve1et integritást.

A kontrolltc\ékenység rés1eként minden tevékenységre 'onatkozóan b1Ltosítani kell a
szervezeti célok elérését

veszél)e?tető

kockázatok csökkentésére iranyuló kontrollok

kiépítését, különösen a1 alábbiak 'onatkozásában:
•

a döntések. dokumentumainak elkészítése (idcértw a költség\etési tervezés. a
k.ötelc1ettség\állalások. a szerződések. a kifizetések. a támogatásokkal való elszámolás.
a szabál)talanság miatti visszafizetések dokumentumait is)

•

a döntések.

célszerűségi,

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú

megalapozottsága.
•

a döntések szabályszerüségi szempontból

történő

jó\áhagyása. illet\e ellenjegyzése.

\alamint
•

a

ga1dasági

csemén)ek elszámolása (a hatályos J05szabályoknak

megfelel ő

kömnezetés
és bes1ámolás). A döntések célszerüsé1ú. g:azdaságossági. hatékonvsági
„
J
(o,,,..:

és

eredményességi

s1empontból

történő

s1empontú

megalapozottsága.

"""'

......

valamint

-

szabályszerűségi

jó,·áhagyása. illet\e ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A tevékenységek feladatköri elkülönítésére. a jogszabál) i \áltozás teljes

körű

lekö\ctésére kiemelt figye lmet fordítunk.

A

belső

szabálpatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való

hoaájutás. A

belső

kontroll nagymértékben

elősegíti

a pén1üg) i jelentések tartalmának

megbízható össz.i:állítását.
A

megelőző

kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása. e1t a célt szolgálja a

k.ötelczdtségvállalás és az ellenjeg)zés. Az
betartásával \égz.ik munkájukat,

ellenőuésekért fele lős

me l yről jegyzőkönyvek.

személyek a

határidő

feljegyzések. intéLkedési ten·ck

készülnek
1 1t a S1er\e1cti és Müködési S1abály1atban rögntettük.. A munkamegovtási megállapodás
:\/~rmt

-

a knntrol ltt.?vt.?1-..en\. -;el!á mel!n<;7ta"rn
.....

h.erül ic~

u1

I ~-malílnc

h1ak1 < h 1)da

<' vd h :iQ..... 1
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S1en ezeté\ el. Kö1ös kontrollpontokat alal...ítunk ki. Az érintett dolgo1ók. munkaköri leírásában
a jogkör és hatáskör rögzítesre került. íg) a s,rámon

kérhetőség

bi7tos1tott.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ es kommunikácio magában foglalja a \ onatkozó é-; megbí1ható információ
meghatáro,rását és megszerzését. to\ábbá a.t alkalmazottak és
formában és
belső

módja

időben történő

eljuttatását, hog; a,r

lehetőH!

szamára

megfelelő

tegye kötele.z:ett:-.égeik - beleértve a

kontrollal kapcsolatos kötele1ettségeik- teljesítését. A

a1 Ó\Oda hivatalos honlapja. A honlapon a

vezetők

külső

kö1érdekű

információ áramlás eg) ik

adatokat ny1hánossá tettem

(SZMSZ. Pedagógiai Program. I Iázirend, Közzétételi lista). eLáltal bi.z:tosítottam az
átláthatóságot. A honlapon rends1eresen megjelennek a programjainkról szóló hírek és
fényképek. tájékoltatást n;újtunk
évben megújítottuk.

a1:

felelőst jelöltem

óvodai neveléssel kapcsolatban. A honlapot ebben az:

ki a kontrollálására. ezzel bi1tosítottam a naprakészséget

és átláthatóságot.
Az informatikai rendszer keretében adatszolgáltatásokat vége.1.tünk. amel; nek

határidőben

eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A

működés

monitoringja a s1erYezet tevéken;ségének a célok meg\ alósításának n)omon

követését biztosítja. A

belső

kontrollok. monitoringja magába foglalja a vezetés rendszeres

felügyeletet gyakorló tevékenységét. valamint más műveleteket. amelyeket a1 alkalmazol' ik
hajtanak

végre

feladatkörük

ellátása

keretében.

NyíregyháLa

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának Ellenőuési Osztálya látja el a belső ellenőrzési feladatokat. éves ten
alapján. Az

ellenőrzés javaslataira intézkedéseket

a? intézkedések végrehajtása után bes;ámolok

meghoI.Om. inté.rkedési tervet készítek. majd
a? Ellenőrzési

Osztál; felé a végrehajtott

intézkedésekről. A külső s:;ervck ellenőrzéseit n;ihántartjuk (ÁNTSZ, 1 ÜSZI. .. ) Nem Yolt

olyan megállapítása ezeknek a;

ellenőrLéseknek,

amel) intélkedést igényelt volna. Szakmai

beszámolóban értékeltem a munkaterv teljesítését. A pedagógusok előmeneteli rendszeréha
kapcsolódóan a gyakornoki \ izsgákat és minősítéseket teljesítettük, a dolgo1.ók átsorolását ez.ek
alapján ehégeztük. Két

ve1.etői

és nég) intézmén; i tanfelügyeletre került sor a 2018. nevelési

évben.

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások s1erint a valóságnak
megfelelően.

átláthatóan. teljes köruen és pontosan tükrözik a s.1.óban forgó pénLüg; i éue

vonatko10 kiadásokat és bc\aeleket.
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Imvolom.
hogv
az általam\ ezetett költséevetési
s1en -e:azdasáoi
vezetői e ele!!et tett a tárg\éHe
""""'. .
e
J
.,,
nmatko/ó továbbkepzesi kötele1ettségének a belső kontrollok témakörében:
Inté.1mén: ünk ga1dasag1 eg: seggd nem rendelkezo költsegvetés1 ven. gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat a1 Es/terlánc l:s.1aki ÓYoda látja el.
"\íincs jogosultságom a gazdasagi \ e1eto to\ ábbkep1ési kötele.1ettségenek iga1olasara.

igen

nem

•

A Tündérkl.!rt Kdeti Ón>da gaz.dálkodásarnl öss.1efüggő jogosít\ányok: a költségvetési szel\
elöirán:1atai felett renddkaési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel renddke1ik
Kdt: >lj íregyhá1a. 2019. február 28.
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Alulírott e:.ikós Péter a? [·.gészségüg} i „\lapdlátási lgugatóság költség\ etési VCf\ vezetője jogi
feklösségcm tudatában kijelentem. hog: a? előírásoknak mcgfdcloen 2018. e\ bcn az ált.llam
\ czctett költség\ etési S/Cf\ nél gondoskodtam:
a belső kontroll rends;:erck s/ahá!} 5zcrü. gazdaságos. haték.on} és cnxlmén) cs müködtctéséröl.
ol} an szcn czcti kultúra kialak.ítás..iról. amcl} biztosítja a7 elkötclC/ettscget a S/ef\ czeti célok
és értékek iránt,\ alamint alkalmas a1 integritás énényesítésének biztosítására.
,- a költség\ etési szen \ ag} onkezclésébc. használatába adott \ ag} on rendeltl.!tésszerű
igén) ben~tcléről. a/ alapi tó ok.iratban előírt tevéken} ségek jogszabál; ban meghatározott
kö\ etelmén: eknek megfolelo ellátásáról.
,.. a rendelkl.!zésre álló elöirán) zatoknak a célnak megfelelő felhas:málasárol.
,- a költségn~tési szcn tevék.enységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
kö\ ctelményeinck érvényesítéséről.
;,. a tervezési. beszámolási. információs.1.0lgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. az.ok
teljességéről és hitelességéről.
,.. a gaLdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
,.. az intézmén) i szám\ itel i rendről.
Kijelentem:. hog)
'
a ben)lljtott bes/ámo lók. a jogsLabál) i előírások. szerint a \~alóságnak megfelelően. átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzüg:; i éue \ onatkozó kiadásokat és
beYékleket
,- olyan rendszert\ ezettem be. amel: megfelelő biz.on)osságot nyújt az eljárások jogs7erüségére
és szabályszerüségére \onatkozóan. bi1tosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
huai és közösségi szabályoknak.
~ a S7~r' czcten belül jól körülhatárolt \Olt a felelősségi körök meghatáro/ása'I n1Üködtetésc, a
\·e?etők a sz:ene1et minden szintjén tisztában \·oltak célokkal és a/ a?ok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében. hog} végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják. az elért ered mén) ek.et. E te\ ékenységről a \ ezetői beszámoltatas rendszerén
keresLtül fo lyamatos információ\al rl.!ndelkeztem, a te\ékenységet folyamatosan értékeltem.
,..
,..

A Yonatkozó s1abályok belsö kontrollrends7errc vonatkozó
eleget:

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Inté1ményünk feladatainak ellátására hatékon:; szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Müködési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfe l e lően kell meghatározni a munkaYállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket fol)amatosan aktualizálunk a jogszabályi környe?et változásának
megfelelően . A bdső ell cnőr?és által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Snbályzatunkat. melyet
folyamatosan aktualizálunk. A fe ltárt k.ockázatokat értékeljük, elemezzük. rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés terveLése, a
kötelezettség\ állalások, a szcrződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan n) omon kell
követnünk a kontroll tevéken) ségünk hatékonyságát, melyet éuől é\Te fejlesLtenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy megfelelő és naprakész információk
állj anak rendelkezésre intézményük müködésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fej lesztést igényelnek.. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos. javítani kell a
hatékonyságát
Nyomon követési rendszer (monitoring): A fol) amatos ellenőrzés beépül inté1mén:; ünk mindennapi
munkájába 2018-han !!Ondoskodtam a külso é-. helso dlenorzések. alapján kévült intézkedési ten ek
\0gr~h<.1jlÚ'>df<°1J. r\ k(i!..,u 1.Jk11'ír1.:-.1.kr1ll \~~Ali mit\ in 1rt:1-..11k \~/d_:;...~ ·1 ,1 ] iit~J..:111 l l !11 111 Í
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Jogú Város f\)lgarmcstcri lii\atalának Llknorzési Os7túlya \égzi.
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Kijelentem. hog) a benyújtott bcs7ámoló a jogs1:ahályi eloirások s1:erint a n1lósáJnak mcgl~ldöen.
átláthatóan. tclj1..':, körűen és pontosan tükrözi a 2018 é\ re \ onatkO?ó kiad.í~okar C'i hcvétclckct
. \/ últalam W/dctt költség' ctési s1:cn gazdasági \ actöjc clegd tett
t n úhhkéwé:-;i ki)tde?ettség~nd, a hclso kontrollok témakörében igen-nem

tc.ír~ye\ hcn

Kelt. 1\)Írcg)hÚ/a. 2019. fobruár 28.
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B) Az AJ pontban meghatározott n) ilatko1:atot a/ alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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Alulírott S1:abó Denes a 0.yiregyházi Cantemus Kórus költség\ etési szen. \ Cl'etője jogi felelősségem
tudatában kijelentem. hogy a/ előírásoknak mcgfeldően 2018 évben aL általam \Cletett költsé&T\etési
Sl'.en né! gondoskodtam:
a belső kontroll renJsl'.erck s1abályszerű. gazdaságos. hJtékonj és eredményes működtetéséről.
> olyan s1:en·ezeti kultúra kialakításáról. amely hi1tosítja az elkötelezettséget a s;:en ezeti célot.. és
értékek iránt. \alamint alkalmas a/' integritás énényesítésének biztosítására,
,
J költség\·etési s1:en \ agyonkezeléséhe. hasmálatába adott Yagyon rendeltetésszeru
igénybc\ételéről. az alapító okiratban előírt ti!\ ékenységek jogszabályban meghatározott
követelmfoyeknek megfelelő ellátásáról.
;. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
,
a költségvetési szen te\·ékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek én-ényesí tésérő l.
,
a tcn e;.ési. beszámolási. információsLolgált1tási köteleLettségek teljesítéséről , azok
teljességéről és hitelességéről.
,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek össLhangjáról,
,
az intézmén)i számviteli rendről.
Kijdentem:, hogy
> a ben1újtott beszámolók a jogszabályi előírások s1erint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a s;.óban forgó pénzügyi é\.Te vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
,
olyan rendszert \.ezettem be, amely megfelelő bizonyosságot n)újt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatko1:óan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak,
,
a sLenezcten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szervezet minden s;.intjén tisztában \ oltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy \égre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységrő l a vezetői besl'.ámoltatás rendszerén keresLtül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,

A 'onatkozó szabályok bclso kontrollrends/erre vonatkozó
eleget:

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk foladatainak ellátására hatékony szen·ezeti struktúrát alakított ki.
Szen·ezeti és Müködési szabál)'7ahmkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően .
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok ja\ ítását eh égezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált KockáLatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemel7ük, rangsoroljuk.
Kontrolltevéken) ségek: A kontroll tevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hel;iállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet e\.TŐl évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álijanak rendelkezésre inté1:mén)iik müködésé\·el kapcsolatban. A belső kommunikációink további
feJlesltést i!?ényclnek. Iratkezelési te\·ékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékon yságat
~) omon követési rendszer (monitoring): A folvamatos ellenőrLés beépül inté!mén1ünk mindennapi
munkájúh1 2018-ban gondo..;kodtam a kül-;ö é..; hel..;ö ellenör1ések abpján kévi.ilt intézkedési ten·ek
\ ~g:::h.:JU'jar'l1!. . \ r.tITs·J di·-1nt1!?~::»-'kríl! '~g!c[~ n~ ih ~!r.~~~rt.t" ,~- \ t:lct~;;én,:1 :i kötdc!.lí t:maimi

d\!mek\!t be kdl tartanunk. :\ füg...?erl\!n bdsö dknörúst int~1mém ünkbt!n a :-.. \ lfC!!\ lrn1a \.lt!!!\ t:1
\' áros Polgármcstt!ri HivatalánakE!lenörtési Os1tálya Yég;:i.
·
· -·
-·

JO:!.u

-

0
Kijdentem. hogy a benyújtott beszámoló a Jogszabályi elóírások s1crim a valósáh,lJlak megfelelően.
átláth..ltóan. teljes körűen és pontosan tükrö1i a 201 ~- é\Tc \lmutkoll1 ki:idisokat és bc\·étclcket.
A.1: általam\ etetett költség\·ctési stcr\' ga.1.dasági yezet~).c eleget tctt tárgyéYbcn esedékes továbbkép.1.ési
kötdc1cttsé~énck a hdsökontrollok témakörében: igen-nem

Kelt:

~)Írcgyh:ita.

2019. fcbrnár 28.

/

...

..,,_

/ ~r~

···~>; · · ······ ..

e..

e.

.--./-2>

alüír .........

e.

„ ...... .

J/
B) Az .1) pontban meghatároz.ott n1ilatko1atot a1 alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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,\lulir~m l\1ni.i:;o\;:;1ki \r.i:.a a 0.k1ric1 /sigmonJ ~fcg:.:i t!s Városi Kön:\tár költsc;!gvct~si szcn·
\ ..:1..:tL~C j..:igi frldo-;scgcm rudatúban kijelentem, hog: az döídsoknak m..:gt~ldocn 2018. évben :lL
últJlam \ i:zett:lt költ:iégn:tési :;zervnél gonLloskoJt,m1:

„

a bd::iL) knntrnll renJ5Lcrd. s1.abJl) '>zcru. gazJ.ts.ígus. hat..: kun) e:; cr..: . .lm.:n: cs nnikl)Jt-:tésá0l,
1..ll) ,m ::.z..:n e/.eti kultura k.iJ!.ü„ítú:i..irlil. amd) bizt0sítjJ az dkütdcL..:ttscg..:t a SLcrvcLeti cél0k
e;-; énd.ck irant. rnlamint alkalmas a/. int-:grit.ís Jn énycsítés-:nck bi1tosit..isúra.
,
~1 ki1lh.3g\ ct~:;i s1cn
\ .ig: onke1clt!s~bc, h~5Lnúbtúba aJott \ ag: on r..:n1..kltct-:.s::izcru
ig~n: 1-ic\ ctd~rnl. a/ aLlpttli tlkiratban do ín te\ ~ken: ségck jogsz,lhilyban mcghatúrvllm
kchctdm~n: d ...nd„ m..:gfrkkl cllát:iüról.
„ a rcnJdkeú.;r-: úllo döirún: zatL)kti.1k a ~t!liuk mcgfrldó fdhas11ül~b,ír()I.
,
a költs~g\ ett!si sL.:n tevékcnyscgJhcn a lutt!kon: súg. crdm~n: c):;;!g cs a g.1zJ.l:Ügoss.ig
kti\ etei mén) t:inck ér\'ényöít~séröl.
„ u tl.!n t!1t!si. bl.!sz.imolási. infornü.:i\)szolgjltati.;i k.:1cdacns~gck tdjcsit'5s'5röl. uzok
t1.!lj.:-.:.égér1..'1 e-. hitdl.!S'>~Jál.11,
„ a g.v~Lílko<l:tsi khl.!tL)::it!bek és a ki.hdeh.:tt5égck űss1.lungj..irül,
„ a.1. intt!zm~nyi szánl\ itd1 rl.!ndről.
Kijd.:ntcm:. h1.)g)
r a h~n} újt-.)tt bt:szúmulók. a jogs1abályi eló írások szerint a \ alóságnak mt!gft!l~lőcn~ átláthatóan.
tdjcs körü.:n l.!::i p1.)ntosan tükrö1.ik. a s1oban forgü pénzügyi évre vonatkozü kiudásokJt és
hl.!\ étd..:ket
„ 1.ll: an rl.!nJ:vcrt \ czcttcm bl.!. ütnd) mcgfddö bi1.1.ll1) \)S:iC1got 11) újt a1. djúds\>k jogszcruscgérc
t!s :i/db.í.I) szcrus.:gcr.: \ 01utkozóan. biztosítja U/. dszámoltath~Hó:.ágot. to\ úbbá megfrld a
h.v u e„ közösségi szabúlyok1uk.
„ a :VO:f\ ~ -'..:t..:n bdül jól körülhaurnlt \'Olt a t'.:ldósségi ktfrök meghatúrotúsa. működtet::sc. a
\ a.:t·1k a s1.cn c1d minJcn s1intjó1 ti:;.1.üban voltak cél0kkal '5.s az azok ckr'5sét :..:gítő
ö1h.i)1i'h.l...cl .lnn.1l--. ér...lckt!h: __ 1. )g) \égre tu~lj úk lu).mi a mcghaürnLott ·~Lldat0kat és
ért-.:kdni tuJjjk a; dát erl.!Jn11.:n:l.!kct. 1 t-.?\~kcn: "Jg r1..il a \l.!/Ct1.íi bc:;/Ú1lll1ltatás rends1l.!rén
kcrl.!::iLti.ll fol) unntos infornú.:ió\ Jl rl.!nJdkcztcm. a k\ eken) ségd fol: arnat0s~m értádtcm.
,

:\ \ onmko1:ö :.1,lbál) L)k bclso kontrollrenc.lszcrre rnnatkoz0 du írásainak a.1 alábbiak s11.!rint tettem
~1~~~t:

Kontrollkörn) eat: lnté1111'5n: ünk fola<latainak dLu:lsúra hatékon) s1.en l.!zeti ~truktúrát alükított ki .
Szcrwzcti é.; \Iukl)dc;!si szabúl) Zdtunkban ponto'jítJni kell a foklősst!gi köröket. a munkaköri
l..:ír.bok1uk mcdfelcloen kell meghatározni a munkavúllalók feladatait . Belso szabál)zatokkal
rcnddke1ünk, md) ek.et fol) amatosan aktualizálunk a jo5::.1abályi környaet \ áltozásának
m~gtddól.!n ,\ bcbll dknorzés által fdt:ín hiún) osságok jm ítús.it ch égactük.
KockánHkc1.clé~i

l~ll)mnat11san

rcnds1er: l"lkcs1ítcnük a; Integ1«ílt KL)cl-...ú1c1tk<.!1.1;lt!-,i '>!.lb:ll: nuunkat. ni::l)l.!t
uktualit.úlunk... \kitúrt kockázat0bt ért0kdjük. clcnh.:1.1.ük. r.mg:i1.>r1.>ljuk.

Kontro!Hcvékcn~ s égek:

~\

kontr0lltc\ 1.!kcn) séggd biztosítjuk a költs~gwt-!s tl.!n czés1.:. a
l.ötdctcth..!g\ ~ti la!ú':)ok.. <l szerzöJt!sl.!k.. a bö1.ámoló hel: túlh'.l:.úgút. Fl> l) anuuosan nyomon kdl
k\h ct:1ünk a kuntr0lltcvékl.!n) ::.~gi.ink hatékLmysúgút, m-:lyl.!t éHol t!HI.! fcjle_..;/.t\.!ni.ink kdl.
információs é, kommunikáció rends1er: LkngcJhl.!t-:tkn. hLl~) mcgfddó é) n.tprnkés1 inform:1\.!iúk
a!l.1anak r..:!1Jdko-!„rc intt!1.m~n) ük muköJ-!s~\ d k<ip~:.oLttban . .-\ bds,1 kummunikáciCiink to\·ábbi
~·:;:: 1~.: ~ :=-.:1.. -::!':·. Irir' ·1 ·I · • ·\ ~~ ·11:--~:.;i:„~ •t t~ ''\l ,j1,211t11l.. i'.3 r•r.J.;1-:r :l·t~r-5.;ét t,·n~„,;:'.

:\) omon kö\ ctési rcnds1cr (monitoring):.\ fol;am~llvS dk1ll)r1..:s h..:~pü! im..:zmenyünk minJ.:nn:ipi
munkájclb..l 2018-bun gonJoskodtam a külso é:::i bdső dlenl'.)rz..:sek üL1pján kt!::;Li.ilt int~zkeJ~s i tt!l'\ d,
\ ..:grt!h..ij tásürol. . \ küls0 d len0r1öckról 'evett nyi h án:art..is0k WLt!töend a kötde1:6 tartalmi
.: .: m..:k..:t b..: kd l tan,rnunk. . \ tli;d..:tkn bdsö dlt!n )rL.!s: intám..:n; ünkben u ?\: ir..:gyháLa \kg; ci
fogu \ "aro:-, Pl)lgarm..:st..:ri Ili\atalán,1k Ell..:nor1c-.1 Os1tal:.1 \eJ.li.

Kij d<.:nt..:m. hl)g; a b..:n; új t,m h..:~L.Íl11l)il> a jogszabál; i d0írások :.1..:rint a '.llús~íg1uk. 111.:gfr lch)..:n.
,irlúth.Hó,m. teljes k0rnen ~s pvnto:::;,111 tükrö.1,i a 2018. évre \ (.'llatko1:ó kiad.ísokat és be\ ételeket.
. \,;; ululJm \ ..:1.:t..:tt

költs~g' ..:r~:-;i

to\ ,ibbképú~i ki)t-:kzefö-!g~nck

:ill.!!'\

gaLJasá:;i '..:1..:tl.)j.: eleget tett t.írg; é\ b..:n

a hd:il) kontrullok t~makör~b..:n: igen-nem

• 1

P. II.

~J.4.~~hYt~!. Ó.~.~/_~~....

„.

aláírás

/3J t\z 1/J pontban

Kel t:

meL!l1~nároú>lt

-

-

m·iLHko1atot
az alábbiak miatt nem Ml módomban meQtenni.
.

„.„„„„„„„„.„„„„„„„

P. H.
alúírús

t!seJ~kes
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Alulírott Mészáros Szilárd a \' áci \tihál) Kulturális Központ költség\ etés1 szerv igazgatója jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hog) az előírásoknak megfelelően 2018. é\ben az általam \ezetett
költség\ etési szervnél gondoskodtam:

a belső k.ontroll rendszerek. s1Jbál) szerű. gazdaságos~ haték.on) éf) eredm~n) es működtetéséről.
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amel} biztosítja az elkötelezettséget a szeí\ezeti célok és
értékek iránt, \alamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
„ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről. a? alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
„ a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
„ a költségvetési szer\ te\ékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek éí\·ényesítéséről,
„ a teí\ezésL beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. azok
teljességéről és hitelességéről.
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem: , hogy
„ a benyújtott beszámolók a jogszabál:>i előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre \Onatkozó kiadásokat és
bevételeket
„ olyan rendszert vezettem be, amel) megfelelő bizonyosságot n}újt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak
„ a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szeí\·ezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését se~ít 1
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a te\ékenységet folyamatosan értékeltem.
;..

„

„
„

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem

eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően.
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettség\állalások, a szerződések, a beszámoló hel}tállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a J:..ontrollte\·éken}ségünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy megfelelő és naprakész információk
álijanak rendelkezésre intézményük működésé\·el kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatékonyságát
:X~ornon köH:tési rcnds/cr (monitoring): A f1.il\.dmd· u:. ~lll.!nÖut!:; bt!~pül inu:/1H~l1)Ü11k min<ll.!nn..ip.
m~nkáJába. LU 1~ -ban gondoskodtam a külso es belso ellenorzesek alapjan kesLült mtukedesi tervek
végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független bdső ellenőrzést intézményünkben a N) íregyhaza t-.tegyei Jogú
Város Polgármesteri Hi\atalának lllenörzési Osztálya Yegzi.
Kijelentem. hog} a benyújtott beszámoló a jogszabál}i előírások szerint a \alóságnak megfelelően.
átláthatóan. teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018 é\Te vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam Ye.zetett költségwtési szen gazdasági\ e.zetoje eleget tett tárgyévben esedékes t0Yábbképzés1
kötelezettségének a belsőkontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 27.

' P. H .

.'
··········a1aíras···················

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ................................. .

P.H.

..„ ............... alaíi:as···················
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Alulírott Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum költségvetési szen \ezetöje jogi felelőssegem
tudatában kijelentem, hog) aJ: eloírasoknak megfolelöen 2018 é\ ben az általam vezetett
költségvetési szervnél gondoskodtam:
a belső kontroll rendszerek szabályszerű. gazdaságos. hatékon) es eredményes működtetéséről.
olyan szenezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettseget a 5zervezell celok
és értékek iránt. \alamint alkalmas az integritás én ényesítésének biztosítására.
,
a 1'.öltség\ etesi s1en \ agyonke1elésébe. használatába adott vagyon rendeltetésszeru
igén} bevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
kö\ etelményeknek megfelelo ellátásáról.
,
a rendelkezésre álló elöirányzatolnak a célnak megfelelő felhasználásáról,
a költségvetési szen tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelmén) einek érvényesítéséről.
'
a ten·ezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. azok
teljességéről és hitelességéről.
,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
,
az intézményi szám\ iteli rendről.
Kijelentem:, hogy
,
a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a \alóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükröúk a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
,
olyan rendszert vezettem be, amel) megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabál)szerűségére \onatkozóan. biztosítja az elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
a szervezeten belül jól körülhatárolt \olt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szen·ezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segíto
e 1 r-.. 1ökkel annak érdekében, hogy végre tudJ .ik hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E teYékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos inforrnáciÓ\al rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,
,

„

„

A vonatko1ó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szeí\ezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer:Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát. melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer:Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felühüsgálata folyamatos javítani kell a
hatékonyságát
~~ omon

kö\ etési rrndszcr (monitoring):A föl) amatos .:lknőrz~s bl!.!pül int~Lményünk mindennapi
..,
l
.. J 1 „
1 1\ 1 " •
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elemeket be kell tart,munk. A fü~gctlen belső ellenőrüst intúmémiinkben a N\ ÍrC!!\'háza
Jo!!Ú \'áros Pol!!ám1csteri Hivatalának Ellenöuési Osztáh a \·é!!zi.
·
· -·

-

-

-

-

~k!!vei

-·
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Kijelentem. hogy a benyújtott beszámoló a jo!!szahál) i előírások szerint a valóságnak megfelelően.
átláthatóan. tdjes körűen és pontosan tükrözi a 2018. é\Te vonatkozó kiadásokat és beYételeket.

Az általam wzetctt költség\ etési szer> gazdasági \ ezetöje eleget tett tárg) évben esedékes
to\ ábhképzési kötde1ettségének a belsö kontrollok témakörében:igen-nem

Kelt: N:íregyhán. 2019. fobruár 28.

v'
!
<1f:w1'0...
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···················a1afras···················

BJ Az AJ pontban meghatározott n}ilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban me&rtenni:

Kelt: .... „ „ „ . „ „ „ „ „ „ .. „ „ .....

P.H.
„ .. „ „ .... „ „ ... alaíf'ás ... „ .. „ „ ..... „.

~ ..... v
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Alulíwtt Dr. '\ag)- Erzsébet a '-:1írcgyhln Gycm1ckjóléti A.lapdlátás1 lntéLmen) . mint költség\ctcsi
szcn \CZctojc jogi folclosségem tudatában kijelentem. hog: az eloírá:;ok.nak. mcgfeklócn 2018.
e\ ben Jz altalam \ c1ctctt költség\ l!tési s1l!n nd gondoskodtam:
,
,

a bd:;ö kontroll rendsurek. sn1bál: szcrü. ga1daságos. hatékon: és eredmén) cs müködtctésérol.
olyan s1cn c1.ct1 kultúra kialakításáról. amel) biztosítja az dkötdc1dbégct a s1er\·czcti célok
és érték.ck. iránt. \ alamint alkalmas az integritas én ényc":">Ítcsénck biztosítására.
,
a költségYetési szcn \ agyonkc/clésébe. használatába adott vagyon rendeltetésszcru
igén) be\ dc léről. az alapító okiratban előírt te\ él...enységek jogszabál) han meghatározott
k.ö\etclmenyd,nd, megfelelj ellátásáról.
,
a rendclk.czésre álló elöirán) zatoknak a célnak megfelclo telhas1nálasárol.
,
a költségYetési szen tcYékenységébcn a hatékony~ág. eredményesség és a gazdaságosság
kö\etelményeinck én énycsítéséröl.
,
a tenc1ési. hcs1ámolási. infom1ációszolgáltatási kötcle1ettségek tel.1esítésérol. azok
teljcsségéröl és hitclességéröl.
r
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
,
az intézményi sLátm iteli rendről.
Kijelentem:, hogy
,
a benyújtott beszámolók a jogszabálj i előírások szerint a Yalóságnak megfelelően. átláthatóan.
teljes körüen és pontosan tükrözik a SLóban forgó pén1.üg)i éHe 'onatko1.ó kiadásokat és
be\ ételeket
,
olyan rendszert\ c1ettem be. amel) megfelelő bizonyosságot nyújt aL eljárások jogsz.erűségére
és szabál) szerűségérc \ onatko.lóan, biztosítja az els!ámoltathatóságot, to\ábbá megfelel a
ha1ai és kö1össégi szabályoknak,
,
a szcn e1dcn bdül jól körülhatárolt \Olt a foldösségi körök mcghatáro!ás<l. mukü<ltetése, a
\Clet ·k a szenezct minden szintjén tisztában \Oltak célokkal és a1 a1ok elérését segítő
eszközökkc <.u11ak érdekében, hogy Yégre tudják hajtani a meghatáw1ott feladatokat é~
értékelni tudják a1 elért crcdmén)ekct. E te\ekenységről a \.e?etoi beszámoltatás rendszeren
k.eres1tül folyamatos információval rcn<lclke1tcm, a te\ ékcnységet folyamatosan értékeltem

A 'onatko.ló szabályok be lsö kontrollrcndsz.erre \ onatkozó elóírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:

Kontrollkörn) e.tet: Inté1.ményünk feladatainak ellátására hatékony szcn ezcti struktúrát alakított ki.
SLen czeti és Muködési szabál:zatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak mcgfelelöen kell mcghatáro1ni a munka\.állalók feladatait . Belső szabályntokkal
rendclkcLünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet \ áltozásának
megfelelően. A belső ellenörzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kocká1atokat értékeljük. elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékcnységek: A kontrolltevékcnységgel biztosítjuk a költség\ etés ten c1ése, a
kötekzettség\ állal ások. a s1.erzötlések. a beszámoló hclytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrollteYékcnységünk hatékonyságát. melyet évről évre fejks1tenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer:Elengedhetetlen. hog) megfelelo és naprakés1 információk
álljanak renddkc1ésrc intézmém ük működésével kapcsolatban. A belsö kommunikációink toYábbi
füjlcsztést igényelnek. Irutke1.dési tevékenységünket felüh iz!)gálata folyamatos, ja\ ítani kell a
hatékonyságát
renduer (monitoring):A fol~amato~ dh:nnrzés hcépül intézm~nyünk mindennapi
m ~ " n JDskoJtam a kül;;o e::i bclso clknor/l.:sá a L1p_1 an ké-;1ült 111t:.!1~ ·de ... i tcn c l-\ cgrehajtásáról. A külsö dlenorz.ésekröl ycgzett nyil\'ántartások ve1etésénél a kötclczö tartalmi

:\'yomon

köHté~i

munku1aba .20 l "í

i,

dcmd„ct be kdl tartanunk. A tl.i!H?Ctlcn bclso dlenör1ést inté11nénvünkbcn a ~vírc!!vhá1a ~k!!\ei
·
·
---

-

Jo~ú \'árns Pol!!ánncsteri Hivatalának Ellenőrzési Os,rtáh a\ é!ui
.....

-

~

Kijdrntem hog) a benyújtott beszámoló a jogsLabál) i clo1rások szerint a \ ulosagnak mcgfclclocn.
átláthatóan. tdje:-. körűen és pontosan tükrö1.i a .2018. é\TC \ onatko,ró kiadásokat és bcn!tclcket.

\,r általam \ c,rctdt költség\ etési s,rer\ ga,rJasa:;i \ c1etojc eleget tett túrg)'I.!\ ben cseJékcs
t:)\ áhbkép,rési kötek1cttségének a bcbö kontrollok témakörében:igen-ncm

Kelt: l\yircgyhú1.a . .2019. február .28.

r~ j

{ \

1..

··············~·-··atafr·ás·········· ····· ····

B) Az , 1) pontban mcghatáro.wtt nyilatkozatot a,r alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ................................ .
P. H.

···················atafr·ás···················
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\..-

-

Alulírott Lengyelné Pogácsás l\lária a Nyíreg)'házi Család- és G) ermekjóléti Központ
J...öltségwtési s,1en \ ezetöje jogi felelosségem tudatában J...ijelentem. hog) a1 előírásoknak megfelelően
2018 é\bcn u általam \Uetett J...öltségwtési szennel gondoskodtam:
a belső J...ontroll rendszerek szabál) szerű. gazdaságos. hatekon) és eredmenyes muködtetéserol.
ol) an szen e/dÍ J...ultúra J...ialaJ...1tásáról. amel) bi1tosítja az elJ...ötelezetbéget a szen ezeti cél '1k és
frtékck iránt. \ alamint alkalmas az integritás érvényesítésének. biztosnására.
a J...öltségvetesi s,1en \ ag) onJ...ezelésébe. használatába adott \agyon rendeltetéss1erű
igén) be\ ételéről. az alapító okiratban előírt tevéJ...en) ségeJ... jogszabál) ban meghatáro1ott
J...ön~telményeJ...nek megfelelő ellátásáról.
a rcndclJ...ezésre álló előirán) zatoknak a célnak megfelelő felhasmálásáról,
0
a költségvetési
szen te\·ékem. . ségében a hatékom~ sáo.
'"'"'
e eredmém. esség és a gazdasáe ossá!!
....
kö \·etelményei nek én én) esí tésérő l.
a ten ez.ési. beszámolási. információszolgáltatási kötelezettségek. teljesítéséről. azok.
teljességéről és hitelességéről.
a ga1:dálkodási lehetősége!... és a kötelezettsége!... összhangjáról.
aL intézmén) i szám\ iteli rendről.
Kijelentem, hog)
a ben) újtott beszámolók a jogszabál) i előírások szerint a valóságnak megfelelően. átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tük.rözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
be' ételeket
ol) an rendszert \'ez.ettem be, amel} megfelelő bizon) osságot n) újt az eljárások jogszerűségére
és s1abály szerűségére vonatkozóan. biztosítja a.1 elszámoltathatóságot. to\ábbá megfelel a hazai
és közösségi szabál) oknak.
a szervezeten belül jól körülhatárolt \olt a felelősségi J...örök meghatározása. működtetése. a
'eLetők a s1:crve1ct minden sz.intjén tisztában rnltak célokJ...al és az azok elérését segíto
eszközöJ...kel annak érdekében. hogy \égre tudják hajtani a meghatáro/ott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. I: tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén J...eresztül
föl; amatos információ\ a! rendelkeztem. a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,\ Yonatko.1ó szabályok
eleget:

bdső

kontrollrends1erre '\onatkozó

előírásainak

az. alábbiak szerint tettem

Kontrollkörn) ezet: .\ 2018. é\ ben is rendelkezett a? intézmén) egységes S/erJ...czetbe foglalt Alapító
Okirattal. és Szervezeti és Működési Szabályzattal. lntézmén) ünk feladatainak ellátására hatékon;
szen e.1eti struktúrát alakított ki. Szen ezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi
köröket. a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatáromi a munkavállalók feladatait. Belső
S/abályzatokkal rendelke.1ünk. mel) eket föl) amatosan aktualizálunk a jogszabályi J...örn) ezet
változásánaJ... megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását fol)amatosan
\égeaük.
Kockázatkezelési rendszer: A.1 intéL.mén) te\ éken; ségébcn. gazdálkodásában rcj lő J...ocká.latok
kocká1atelemzés során kerül feltárásra és megállapításra. A kocká/atke1elési rendszerben a k.ockázatok
felmérése és az intézkedése!... folyamatosan történnek a kockáJ'atok elkerülése és kiküszöbölése végett
A feltárt kocká1atok.at értékeljük. elemezzük. rangsoroljuk. a szabál)zatokat aktua lizáljuk.
Kontrolltevékenységek:

·\

kontrolltewkenységgcl biztosítjuk a kölhégYetés tervezése. a
J...l>td~1-:ttségYállalúsok. a ~i'.l.~rzóJé;:,-:J.... a bö/Úmoló hdytállóságát. Ful~ amatosan n) omon J...dl
kö' c:niink a kontrnl ltc\ ékcm. scL\.ínk
hat.:kt 1', ·sa2át.
melwt évrol é\ re tej lcsztenünk kell.
...
'-'

lnformációs és kommunikáció rendszer: Ekngedhdetlen. hog~ megtclt!lo cs naprakesz mtormac10K
álljanak rendelkez~sre intézmén~ ük. működ~sewl kapcsolatban. . \ belsö kommunikációink tO\ ábhi
frj ks.ttest igen~ cinek Iratkezelöi tevéken~ ségünk felüh iz...;gálata folyamatos. ja\ ítani kell a
hatékon~ ságát
~~

omon követési rendszer (monitoring): A fob amatos ellenörzés beépül intézményünk mindennapi
munkájába. 2018-han gondoskodtam a külsö és belső ellenőr 1ések alapján készült intézkedési tenek
végrehajtásáról. :\ külső ellenőr 1ésekről \ égzett n~ ilYántartások \ e1etésénél a kötelaö tartalmi
elemeket he kell tartanunk. :\független helsö ellenőr1.ést intézmén~ linkben a~~ ireg~ h.ín ~teg~ d Jogú
\' áros Polgánnesteri Hirntalának Elknörzési Osztálya \ t.!gii

Kijelentem. hogy a ben~ újton hesl.ámoló a j lgszahúlyi előírások sz.erint a \ alóságnak megfelelöen.
átláthatóan. teljes könien és pontosan tükrözi a 2018. évre \ onatkoz.ó kiadásokat és heYételcket.

.·\7 általam \ e1.etett k:"Htségwtési
s1en .....ga.1.dasági
ele2et
tett tárn"
......
'- \ ez.euie
J
'-.....„ é\ ben öeJékc;; to\ úhhképh!si
kötdaettségének a bdso kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: N> 1reg> háza. 2019 február 28.
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B) :\1 l) ponthan meghatároz.ott nyilatkozatot

Kelt: ............................ „

U/

alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

... .

P. H.
aláírá:;
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Alulírott Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ költségvetési szen
veLetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:
a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.
olyan szen·ezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás én·ényesítésének biztosítására,
,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
,_ a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
,_ a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
,
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
,.. a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
, olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
, a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
t: 1ki1lökkel annak érdekében, hogy végre tud]ák hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
;

„

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon követjük a
kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztünk.
~ nformációs és komm~nikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
~l~anak, re~delkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

feJl~sztest, i~ényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a

hatekonysagat.

~~o~.~~'-köv~t,é~i._ren~szer (?Io~itor~n1g).; !; ~olya~~to~1 ell,7n~rz~s beéP,~l ip!éz~é~yü!1k mip~ennapi
Illuüi..ajaua. 2v i o-uc1.u qu.uuu.'>1\.Uu1.a.u. a ...:ui,.,u \!,., b.;,:)v "u.:ü.vi'L...:„-.;1\. ulapj<l.u ...:-.!,.,zult lüt-..Lk"J,.:,.,; t~r·;e!k
~ ~grchajtá.)cti-úL A ~üb0 dku0íL~.)~~öl ~ "'eL1.,tt ni w iÍiHw l.ú.)V~ H„ll„t~.)~ü~l u küt\,l..,;L& tart~lmi

ckmeket be kdl tartanunk. A független bdső ellenőrzést mtezmenyunkoen a
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

l~)m:g}ucu_a 1V11::~_~1.1

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások sz~rint a valóságnak megfelelően.
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 1018. éHe vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezt:tője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 28.

P.H. ; :
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Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ................................. .

P.H.

···················a1afras .. „ .. . .. .. „ „ ... .
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Alulírott Tóth Béla a Közintézménnket Müködtetö Központ k.öltségvetcs1 szen \'C/ctője j ogi
felelősségem tudatúhan k.ijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 é\bcn a1. általam \etetett
k.öl ség\ dési sLeí\ nél gondosk.odtam:

„

a bclso k.ontrnllrcn<lsLerek. S/ abályszerü, gazdJságos, hatékon) és eredményes müködtctés1:róL
:;... ol) Jn S/eí\ eteti k.ultúra kialak.ítási.Íról, amel: biztosítja a1 elkötelezettséget a s1en·czet1 célok. é~
értékel iránt, \ alamint alkalmJs a/ integritás ér\énycsítésének. biztosításara,
;
a költségvetési S/Cí\ vagyonke/elésébe, használatába adott vagyon rendcltetésszerü
igénybe\ételérőL a1 alapító okiratban előírt te\ékenységck jogszabályban meghatározott
k.övetelmények.nek megfelelo ellátásáról,
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő fclhas/nálásáról,
a költségYetési szeí\ te\ékcnységébcn a hatékonyság, eredményesség és a ga1daságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
a ten·ezési, bes/ámolási, infonnációszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséröL azok.
teljességéről és hitelességéről,
a gazdálkodási lehetoségek és a kötcle1cttségck. öss1hangjáról,
az inté1ményi szám\ iteli rendről.
Kijelentem:, hogy
,_ a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénLügyi é\Te vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
:;;... olyan rendszert \ ezettem be, amelj megfelelő bizonyosságot nyújt a1 eljárások jogs/erüségére
és sLabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elsLámoltathatóságot, to\ ábbá megfelel a hazai
és közösségi sLabályoknak,
;... a sLen·ezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatároLása, működtetése, a
ve1etők. a s:;ervc1ct minden szintjén tisztában voltak célokkal és a1 azok el érését segítő
es/közökkel ·mnak érdekében. hog; végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják a/ elért eredményeket. E tevékenységről a \ezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos infonnáció\al rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

„
„

„

„
„

A vonatk.ozó s1abályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szcnnt tettem

Kontrollkörn)'czet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szerve1eti struktúrát alakított ki.
Szen ezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munka\állalók feladatait. Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet \áltozásának megfelelően.
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégezctük. Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatunkat felül kell vizsgálni. A következő évben eleget kell tennünk az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016. április 27.-én megjelent 2016 679 rendelete (GDPR) és a vonatkozó hazai
jogs,rabályokban előírt köteleLettségcknek.
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az. Integrált Kocká1atkezelési Szabál}latunkat, melyet
folyamatosan aktuali!álunk. A feltárt kocká1atokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.
Kontrolltc\ ékenységck: A kontrollte\ékenységgel biztosítjuk a költség\etes tcnezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk haték.onyságát, melyet evről é\Te fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész infonnációk
álljanak rendelkezésre intézményük. működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
,fejl~vtést i~énvcln ~k Intkczelési te\ékcnységünket felülvizsgálata fol yamatos, javítani kell u
ll<l l~l\.Ull )' ~ugul

~\ omon kö' etési rendszer (mon1tonng): ,-\ ro1varnaw~ c11t:11vu.c~ lJ1...1...1-1u1 11"'"·"''-"J .... „ .... „„„ .... ..,.„.~!'·
m·unkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült inte,rkedési tenek
véLTfehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi
ele~meket be kell tartanunk. A független bclso ellenórzést intézménjünkben a :"i}treg}há,ra :\.Icgyei Jogú
\' áros Polgármesteri Ilivatalának Ellenöuési Osztálya \ égzi.
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K.tjelentem. hog} a ben} újtott bes,ramoló a Jogszabal} i cloirások szerint a \ alóságnak megfelelöcn,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrö.li a 20 l 8 évre\ onatktvó kiad<.bokat és bcYétcleket.
A.L általam vezetett költségvetési szerv gazdasági\ e,retoJe ekget tett tárgyé\ ben esedékes továbbkép,rést
kötelezettségének a bcbölontmllok témakörében igen-nem

Kelt: N yiregyhá1.a, 2019. február 28

; P. H.

···················ataífas···················

B) Az. l) pontban meghatározott nyilatkozatot az. alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ................................. .

P.H.

···················atafras···················
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Alulírott Tóth Béla a Kölintbményeket Mükö<ltctö Kö1pont - mint a Gazdasági Feladatokat
Ellátó Központ jogutódja - költség\ctési sl'erv \ ezctoJC. l\..ovács Jó1sefné inté1ményvezet)
n) i latko1atát figyelembe \ é\ e jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a1 clőírásoknab.
megfelelően, 2018 é\ben a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ költség\ctési szcnnél
gondoskodtam
a belső kontrollrcnds1er kialakításáról. valamint
és hatélony működéséről,

szabályszerű,

eredményes, ga1daságos

0

olyan s:ten ezeti kultúra kialakításáról, amely bi1tosítja az elkötele1ettséget a szcn·ezeti
célok. és értékek iránt, valamint alkalmas a1 integritás én·ényesítésének biztosítására,

o

a költség\etési szen \. agyonkezelésébe. használatába adott vagyon
has1nálatáról. a1 alapító okiratban megjelölt tevékenységek
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
előirányzatok

a rendelke.lésre álló

o

a költségvetési szerv te\ékenységébcn a hatékonyság,
ga1c.laságosság követelményeinek en·ényesítéséről,

o

a kn ezési, beszámolási. információszolgáltatá~i kötelezettségek
teljességéröl é.., hitelességéről,

o

lehetőségek

inté1ményi szám\. iteli

< olyan rendszer

jogszabályban

célnak megfelelő felhas1nálásáról,

o

< a ga1.dálkodási

rendeltetésszerű

eredményesség és a

teljesítéséről,

azok

és a kötelezettségek öss.1.hangjáról,

rendről,

bevezetéséről.

amely megfelelő bizonyosságot nyújt a.1 eljárások
jogs1erüségére és s.1.abálys1erűségére vonatkozóan, bi1:tosítja az els1ámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi s1abályoknak,

< arról, hogy a \.e1.etök a szenezet minden s1intjén tisztában legyenek a kitű1.ött célokkal
és a1. azok elérését segítő es1közökkel annak érdekében, hogy. Yégre tudják hajtani a
meghatározott feladatokat és értékelni tudják a1 elért eredményeket. E te\ékenységről
a vc1:etői beszámoltatás rends1erén keres1tül föl) amatos információ\ al rcndelke1:tem, a
tc\ékenysége folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogs1abályok belső kontrollrcnJs/.crre vonatko1ó
tettem eleget:

előírásainak

az alábbiak szerint

Kontrollkörn~ c1et:

t: i11té:mé11y \·e:etés filo:ójiúja év stílusa. Új fenntartója lett a;, inté!ménynek 201 \
C\ ben Az inté1.1nénj \ e1etöje igyckeLett a.l újnak megfelelo jövőképet kialakítani.
Törd.e<lctt a külsö inténnényve1etokkel a megfelelő kommu!"likúció kialakítására.
Kö\ ette cs betartotta a jog:izabályokat melyet megfclclöen s1abályozta le a belso
s1abályzataiban is. Igyekc1ett motiválni a munkatársait. a jobb munkavégzésre

j utalma!ással.
A szervezet kocká!ati türöképességd alaposan, megfontoltan. alacsony kockántot
\ allaha hozta meg.
A megs1okott eltérő helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt átgondolt,
és gyors reakció.
811tosított szen c1eten belüli egységes szemlélet. a megfelelő munkaerkölcs, melyet a1.:
etikai kódex kiadásával,
\ ilágos és

egyértelmű

feladat elhatárolásával.

az eljárásrendek átgondolt kialakításával.

hatáskörök és kapcsolódó
í"e:etiii

o

stílusrajellem:ő

felelősség

pontos meghatározásával biztosított.

volt:

reális feladat kitű.l.:és és kö\ etkezetes s/.ámonkérés, munkatársak ÖsLtönzése.
megfelelő hangnem megválas1tása. munkatársak véleményeinek, ötleteinek
kikérése és hasznosítása. Igyekezett st.~h:iá!ts érzékenységet mutatni a munkatársai
problémáinak megoldására.

('él ok és célkittl:éw!k. melyet a;, inté11nény Stratégiai tervében dolgo1ott ki öss;,hangban
az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott. hogy olyan célokat tűzünk ki, melyek elore
mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, a1 intézményeknek és a
fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai igényességgel. a legmagasabb
szímonalon láttuk el. A munkatársak szakmai fejlődéséről fol)amatos
továbbkép.léseken való részvétellel gondoskodtunk.
Belső s::ahály::atok

kialakítcírn. a felelősségi- é.\ feladatkörök mt!~lwtáro::árn

0

Az intéLmény belső szabályzatai hierardlikusan épülnek fel, melyek
együttesen minden dolgozót érintő követelményektöl indulva az: egyénre
szabott, konkrét feladatokig határoaák meg a1 eh árt és követendő
magatartást. A fontosabb belső s1:abály;,atok:

0

a1. alapító okirat

o

a szervezeti és rnüködési szabályzat mellékletei
(11

ik......\ !·~11<!

o

a belso s1akmai és pén1üg}i snbályzatok

e

ellenőr1ési

nyomvonalak

.) a munkaköri leírások.
E1cn szabál}/atok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi munkájánál
alkalmazta . .\ k.ö1ös szabal)Zatok. az intézményttárs inté1.mények. minden taülctére k1terjedöcn
lettek elkésntve. melyck.ben a fclelósségi körök is meg lettek határol.\ a.
-

Ellenőr::é\i

nyomvonal

A1 intézmén} a/ ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rends1erezve lettek a szerYe/eti
célok megvalósulása érdekében a tudato:-.an megterYe1ett lépések., tevékenységek.. ol} modon.
hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt produkáljanak. Az ellenőrzési
nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs s1inteket, kapcsolatokat. irányítási és
ellenőrzési folyamatokat. melyek lehető\é tes1ik azok nyomon követését és utólagos
ellenőrzését.

-

Integritást sértő e'lemények ke::elésének rendje

Kialakításra került a szerve1eti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, mel1ben
a1 intézményyezetője les1abályozta a s1ervezet működésével összefüggő integritási és
korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és ki\ izsgálásának rendjét. 2018
é\ ben ilyen bejelentés nem érke1ett az intézményhez.
Integrált kockú::atke::e/Jsi rends::er:

A Belső kontrollrends1er kéók.ön}' ben szabályoi'ása megtörtént, kritérium rends1.crc
k.ialakításra került. Az inté1mén} valamennyi munkatársa részt \ ett ennek k.imunkálásában, az.
intézménynél nem működik kockázat k.ezelési munkacsoport - 5 fő munkatárs miatt. A
kockázatok értékelése, valamint intélkedési ten készítése nem történt meg, miután a1
inté1mény 2018. december 31-vel megszűnt.
-

Kontrollköwtelmények:

A/.. intézménynél ki lett dolgozva a kontrollpontok, melyek megakadályozták a korrupció,
csalások\ agy más integritást sértő események bekövctkeztetését. Belső szabály1ataiban lettek
szabályozva a1 engedélyezési és jó\ áhagyási eljárások rendje, az infonnációkhoz való
hoL1.áférés rendje, a beszámolási eljárások. SzabályoLva lett a felhatalmazás, mely egyes
tevékenységek ellátására csak meghatáro/.ott s/.emély lett jogosult, a feladat és felelősségi
körök elhatárolása - ki milyen intézménynél, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszk(.l/.ök
is meg lettek. határo/.va inté.1mény belő szabálpatai, mely 20 db.

-

lnfvrmácirh kommunikúci<h rends·::er:
Az intézmény a köúrdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötele1.d tségének nem tett eleget.
miH·l fl l' éV\."' kiilt.-ég\Pti·.-h\.'P a ;;m\~tíltnt í-..i k()l t-..i.'· ~\.''1 t1'1l m:i.-.. c!n lngi kiud4...,11l..;:r·1 •1 ,,r·~!1 _ ,,., . .~
kJ1.,1 1.- L1.,

i1ct11

H1lL .-\

jútii u~

21-i l\.tiLgj t'.ílé.,c11 dwgtlúutt 135,_uio. (\'l.211 kütg}Ülói

6\8
határo1atában a1 intézmeny jogutódlással történö megszüntetése után. nem lett volna
oazd:isáoos
6 hónapra kialakítani cg\
e
:;,
_. ... honlapt)t. ezért a fenntartónál próbálko1tam adat\ édclmi folelosnél - aki a mai napig\ álaszt nem adott.
Társ intézményekkel, és a fenntartóval és munkatársalkal napi s.11nten. intemekn. e-matlcn.
\ alamint tekfonos és személyes kapcsolatban állt tájékoztatási kötde.1ettségének eleget tett.
Iratkezelési s1abályzatat clkés11tettc, melye a

~[agyar ~cmzeti

Levéltár az év végéig nem

hagyott jóvá.

-

.\):omon követé\i rendcer (monitoring) :
Kis inténnény lévén a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon lehet követni a
munkamenetét. A független belső ellenőrzést intézményünkben a 1\yíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi. A kockazatok és annak
kezelésének rendje felül\ i/sgálására és aktuall/álásra került. A folyamatos ellenőrzés beépül
intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések
alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások S/erint a valóságnak
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági ve/etője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbkép/ési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen.
Indok: Az ÁBPl: kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az rntézmény'\ ezetője, aki az
intézmény ga/<laságvezetőjc is 2017. évben teljesítette.

Kelt: Nyíregyháza. 2019. fcbmár 28.

P.H.

aláírás
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1. sz. melléklet
1. melléklet a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott KOY ÁCS JÓZSEFNÉ a GAFEK. költségvetési szerv vezetőj e jogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2018 évben/időszakban az
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint
gazdaságos és hatékony működéséről,

szabályszerű,

eredményes,

o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a
szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének
biztosítására,
o a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
o a rendelkezésre álló

előirányzatok

célnak megfelelő felhasználásáról,

o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek
teljességéről és hitelességéről,
o a gazdálkodási

!ehetőségek

o az intézményi számviteli

teljesítéséről,

azok

és a kötelezettsége!· összhangjáról,

rendről ,

o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerusegere
és
szabályszerűségére
vonatkozóan,
biztosítja
az
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységről
a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok
szerint tettem eleget:

-

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak

Kontrollkörnyezet:
Az intézmény vezetés filozófiája és stílusa. Új fenntartója lett az intézménynek 2018
évben. Az intézmény vezetője igyekezett az újnak megfelelő jövőképet kialakítani.
Törekedett a külső intézményvezetőkkel a megfelelő kommunikáció kialakítására.
Követte és betartatta a jogszabályokat, melyet megfelelően szabályozta le a belső
szabályzataiban is. Igyekezett motiválni a munkatársait, a jobb munkavégzésre
jutalmazással.

-

A szervezet kockázati
vállalva hozta meg.

tűrőképességét

alaposan, megfontoltan, alacsony kockázatot
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-

A megszokott eltérő helyzetekben tanúsított magatartás mindig megfontolt,
átgondolt, és gyors reakció.

- Biztosított a szervezeten belüli egységes szemlélet, a
az:

megfelelő

munkaerkölcs, melyet

- etikai kódex kiadásával,
- világos és egyértelmű feladat elhatárolásával,
- az eljárásrendek átgondolt kialakításával,
- hatáskörök és kapcsolódó

Vezetői

felelősség

pontos meghatározásával biztosított.

stílusra jellemző volt:

reális feladat kitűzés és következetes számonkérés, munkatársak ösztönzése,
megfelelő hangnem megválasztása, munkatársak véleményeinek, ötleteinek
kikérése és hasznosítása. Igyekezett szociális érzékenységet mutatni a
munkatársai problémáinak megoldására.

o

Célok és célkitűzések, melyet az intézmény Stratégiai tervében dolgozott ki
összhangban az Alapító Okiratával. Megfogalmazódott, hogy olyan célokat tűzünk ki,
melyek előre mutatnak és kiegyensúlyozottan szolgálják a jogszabályoknak, az
intézményeknek és a fenntartónak való megfeleltetést. Feladatainkat szakmai
igényességgel, a legmagasabb színvonalon láttuk el. A munkatársak szakmai
fejlődéséről folyamatos továbbképzéseken való részvétellel gondoskodtunk.
-

Belső szabályzatok kialakítása,

a jélelősségi- és feladatkörök meghatározása:

o

Az intézmény belső szabályzatai hierarchikusan épülnek fel , melyek
együttesen minden dolgozót érintő követelményektől indulva az egyénre
szabott, konkrét feladatokig határozzák meg az elvárt és követendő
magatartást. A fontosabb belső szabályzatok:

o

az alapító okirat

o

a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei

o

az ügyrend

o

a

o

ellenőrzési

o

a munkaköri leírások.

belső

szakmai és pénzügyi szabályzatok
nyomvonalak

Ezen szabályzatok hatályos tartalmát minden munkatárs megismerte, és a napi
munkájánál alkalmazta. A közös szabályzatok az intézmény/társ intézmények
minden területére kiterjedően lettek elkészítve, melyekben a felelősségi körök is
meg lettek határozva.
Ellenőrzési

nyomvonal

Az intézmény az ellenőrzési nyomvonalát elkészítette, melyben rendszerezve lettek
a szervezeti célok megvalósulása érdekében a tudatosan megtervezett lépések,
tevékenységek, oly módon, hogy azok kiszámítható és elvárások szerinti eredményt
produkáljanak. Az ellenőrzési n)omvonal tartalmaZ?a a felelősségi és információs
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szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, melyek lehetővé
teszik azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

-

Integritást sértő események kezelésének rendje
Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendje, melyben az intézményvezetője leszabályozta a szervezet működésével
összefüggő
integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések
fogadásának és kivizsgálásának rendjét. 2018 évben ilyen bejelentés nem érkezett az
intézményhez.

-

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A Belső kontrollrendszer kézikönyvben szabályozása megtörtént, kritérium
rendszere kialakításra került. Az intézmény valamennyi munkatársa részt vett ennek
kimunkálásában, az intézménynél nem működik kockázat kezelési munkacsoport 5 fő munkatárs miatt. A kockázatok értékelése, valamint intézkedési terv készítése
nem történt meg, miután az intézmény 2018. december 31-vel megszűnt.

-

Kontrolltevékenységek:
Az intézménynél ki lett dolgozva a kontroll pontok, melyek megakadályozták a
korrupció, csalások vagy más integritást sértő események bekövetkeztetését. Belső
szabályzataiban lettek szabályozva az engedélyezési és jóváhagyási eljárások
rendje, az információkhoz való hozzáférés rendje, a beszámolási eljárások.
Szabályozva lett a felhatalmazás, mely egyes tevékenységek ellátására csak
meghatározott személy lett jogosult, a feladat és felelősségi körök elhatárolása - ki
milyen intt!zménynéi, milyen feladatot lát el. Belső szabályozó eszközök is meg
lettek határozva - intézmény belső szabályzatai, mely 20 db.

-

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézmény a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem
tett eleget, mivel az éves költségvetésében a szolgáltatási költségen túl más dologi
kiadásokra előirányzata - fedezete - nem volt. A június 21-i Közgyűlésen
elfogadott 135/2018. (VI.21.) közgyűlési határozatában az intézmény jogutódlással
történő megszüntetése után, nem lett volna gazdaságos 6 hónapra kialakítani egy
honlapot, ezért a fenntartónál próbálkoztam - adatvédelmi felelősnél - aki a mai
napig választ nem adott.
Társ intézményekkel, és a fenntartóval, és munkatársakkal napi szinten, interneten,
e-mailen, valamint telefonos és személyes kapcsolatban állt, tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
Iratkezelési szabályzatát elkészítette, melye a Magyar Nemzeti Levéltár az év
végéig nem hagyott jóvá.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Kis intézmény lévén a felelősségi körök kialakításával mindig nyomon lehet
követni a munkamenetét. Független belső ellenőrt, mint költségvetési intézmény- 4
intézmény, 5 fő alkalmazott - nem foglalkoztathattam. A kockázatok és annak
kezelésének rendje felülvizsgálásra és aktualizálásra került. A munkatársak munka
végzése napi szinten nyomon lett követve - ellenőrizve -. Külső ellenőrzések fenntartói - ()orán bi?tosított volt a koordináció, mindenben segítettem a munkát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
nem.
Indok: Az ÁBPE kötelező továbbképzést 2 évente kell elvégezni. Az intézményvezetője,
aki az intézmény gazdaságvezetője is 2017. évben teljesítette. A könyvviteli szolgáltatást
végzők kötelező szakmai továbbképzését a PERFEKT továbbképző intézménynél
teljesítettem, az igazolást a fenntartónak 2018. október 04-én megküldtem.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 28.
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Ügyiratszám: BELL/3-50/2019.
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ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására

/

/
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Ellenőrzési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
személyek aláírása :
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Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői
Véleményező bizottság:
- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2017.(Xll.14.) számú határozatával jóváhagyta az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét, melynek végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési
jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrzéseinek
összefoglalóját a belső ellenőrzési vezető a jogszabályi előírásoknak - a költségvetési szervek
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.} kormányrendelet (továbbiakban
bkr.) 48. §(a-c}, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatónak, és a nemzetközi standardoknak megfelelően elkészített.
A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyi lagos bizonyosságot
adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység
működésének fejlesztése és az eredményességének növelése.
A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérés érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékelte, illetve fejlesztette az ellenőrzöttek belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak
hatékonyságát.
A belső ellenőrzés az elszámoltathatóság és kontroll kulcstényezője.
Az integrált kockázatkezelés és kontrollfolyamatok növekvő fontossága ahhoz vezetnek, hogy a
ellenőrzés folyamatosan vizsgálja és javaslatokat fogalmazzon meg azok fejlesztésére.

belső

Az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján tervezték, melynek főbb szempontjai a szervezet
nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási önállóság, felelősség súlya.
Az ellenőrzés lezárását követően a belső ellenőrök minősítették a megállapításokat, azonosították a
kockázati tényezőket és elemezték, értékelték a kockázatokat.
A kontrollrendszer folyamatos értékelésével a belső ellenőrzés szakmai segítséget, iránymutatást
adott a kockázatkezelési rendszer tökéletesítéséhez, a kritérium mátrix kialakításához szervezeti
egységenként, intézményenként.
A belső ellenőrzési vezető a bkr. 49. § (3) bekezdése alapján 2019. február 15-én megküldte az éves
ellenőrzési jelentést a polgármesternek és a címzetes főjegyzőnek, valamint az intézményi belső
ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést az intézményvezetőknek.
Az éves ellenőrzési jelentéseket a költségvetési szerv vezetői elfogadták.
A költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.)
kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület
elé terjeszti jóváhagyásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 20.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Éves összefoglaló ellenőrzés i jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
291/2017.(Xll.14.) számú határozatával jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervének
végrehajtásáról számol be.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírások változásainak megfelelően az
államháztartásért felelős miniszter által 2018. szeptember hónapban közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével került összeállításra.
A beszámoló célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a
nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a közgyűlés saját szervezete irányításával és
feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson . A beszámoló elkészítése, megtárgyalása
lehetőséget ad az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak
összegzésére, értékelésére.
2018. évben az Ellenőrzési Osztály feladatellátásának struktúrája nem változott. Két nagy ellenőrzési
területet fedett le: az önkormányzati (irányítószervi, tulajdonosi) és az intézményi belső
ellenőrzéseket.

A belső ellenőrök munkájuk során külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan jártak el, a
megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést a jogszabályban
előírt szerkezetben és tartalommal állították össze . Objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges
tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált
tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.
A belső ellenőrzési munkát a kockázatértékelésen alapuló témaválasztás, kompetencia alapú erőforrás
elosztás, az ellenőrzések előkészítettségének, minőségének javítása és a módszertani megújulás
jellemezte.
A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai, nemzetközi
és vezetői elvárások.
szakmailag megalapozott, aktualitásokat figyelembe vevő pozitív változásokat
előmozdító ellenőrzéseivel támogatta az önkormányzat stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a
szabályszerű feladatellátást, a közbizalom erősítését, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség
A

belső ellenőrzés

erősítését.

Az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével, erősödött az ellenőrzési célok és irányok
összehangoltsága annak érdekében, hogy a vezetők munkájukban felhasználha ssák az ellenőrzési
tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés meghatározó
szabálytalanságra utaló jelek azonosításra kerüljenek.

szerepet játszott abban,

hogy a

Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgálatvezető minősítette a megállapításokat, elkészítette az
intézmény, szervezeti egység kockázati besorolását a belső ellenőrzési vezető által összeállított
értékelési és minősítési kritérium mátrix alapján.
A je lentések megállapításait öt kategóriába soroltuk: jelentős, magas, közepes, csekély, alacsony.
A minősítés fontos szerepet játszott a következő évi ellenőrzési terv összeállításakor a
kockázatelemzésnél.
Minden ellenőrzés megállapításához hozzárendeltük a következtetéseket, mely szintén segítséget
nyújtott a minősítéshez .
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A nyilvántartásban rögzítettük a főbb javaslatokat, melyek az intézkedések végrehajtásának
kontrollálását segítették.
A

belső ellenőrzés

bizonyosságot adó tevékenysége körében:

elemezte, vizsgálta és értékelte:
a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak
való
megfelelését,
valamint
működésének
gazdaságosságát,
hatékonyságát és
eredményességét;
a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban :
megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők,
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése
eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése
érdekében;
nyilvántartotta és nyomon követte: a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében:
gyakorlati tréninget szervezett az intézményeknek az új adatvédelmi szabályoknak való
megfelelés érdekében.

2018. évben két terület élvezett prioritást az ellenőrzések során:
az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés elősegítése, támogatása
a szabályszerű támogatás felhasználása, elszámolása a projekteknél.
Az előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján indokoltnak tartottuk a szabályszerűségi ellenőrzések
növelését az integritás biztosítása érdekében. Az alábbiak szerint tudtuk teljesíteni célkitűzésünket :
Önkormányzati ellenőrzések típusai
2018. évben

•

Intézményi ellenőrzések típusai
2018.évben

Rendsze reUenőrzés

• Rendszerellenőrzés

• Szabátyszerúségi

• Sza bályszerOség1,
pénzügyi

T~jesitmény

• Szabályszerűségi

Pénzugy1

• Szabcilyszeraségi,
pénzügyi
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Az ellenőrzések alkalmával, a belső ellenőrök értékelték a vizsgált folyamathoz, tevékenységhez
kapcsolódó kontrolltevékenységek működését, az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott helyét,
részletezését, az azonosított kockázati tényezőket, kockázatokat, azok elemzését.
Továbbá vizsgálták:
az ellenőrzési nyomvonal teljes körűségét, a folyamatba épített kontrollok megfelelőségét,
gyakorlati alkalmazását, feladat- és felelősségi körök elkülönítését;
a kockázatkezelési rendszert (szabályozást, feladatmegosztást, kritérium rendszer- tűréshatár
meghatározását, kockázatok kezelésére hozott intézkedések nyilvántartását).
Az ellenőrzött szervezetek vezetői megértették a belső ellenőrzések igazi célját, mely nem más, mint
megelőző ellenőrzés - a külső ellenőrzésre való felkészülés. Amennyiben a belső ellenőrzés által feltárt
hiányosságokat pótolják, esetleges szabálytalanságokat kijavítják, úgy a külső szervek által lefolytatott
ellenőrzések pozitív megállapításokat tartalmazhatnak.
A 2018. évi ellenőrzéseket a következetesség, szakmaiság és gyakorlatiasság jellemezte.
Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében foglaltakat
elfogadták. Észrevételt egy ellenőrzés során tett az ellenőrzött, melyet felülvizsgáltunk, egyeztettünk
a közös álláspont kialakítása és a szabályszerű feladat ellátás biztosítása érdekében.
A lezárt ellenőrzési jelentést követően az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetők minden esetben
elkészítették az intézkedési tervet, (az ellenőrzés által tett javaslatokra teljes körűen intézkedtek) az
intézkedések végrehajtásáról beszámoltak.
A megállapításokra hozott intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése adatszolgáltatásokon,
beszámolókon, monitoring vizsgálatokon keresztül biztosított volt.
Az ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások
kormányrende let 50. § (2) bekezdése előírásai szerint.

érvényesültek

a 370/2011

A kialakított értékelési rendszerünk több csatornán keresztül ad visszajelzést,
ellenőri munka hatékonyságáról, eredményességéről:
- ellenőrzöttek által megküldött minősítések
- önértékelés
- belső ellenőrzési vezető felülvizsgálata programpontok teljesítése tekintetében
- észrevételek az ellenőrzöttek részéről
- intézkedések a javaslatokra, beszámolók az intézkedések végrehajtásáról.

(XII.

minősítést

a

31.)

bel ső

A minősítő rendszer célja, hogy információt adjon a belső ellenőröknek arról, hogy munkájukat
megfelelően végzik, rendelkeznek-e a belső e llenőrzéshez szükséges kompetenciákkal.
Szükséges volt az ellenőrök és az ellenőrzött közötti kommunikáción javítanunk annak érdekében, hogy
az ellenőrzés segítő szándékát elfogadtassuk.
A helyszíni ellenőrzést követően, de még a jelentéstervezet átadása előtt a vizsgá la tvezető és a belső
ellenőrök, indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az ellenőrzöttel szóban ismertette az addig
tapasztaltakat, a várható megállapításokat, a feltárt hiányosság megszüntetésének fontosságát. Ezek
az egyeztetések dokumentálásra kerültek. Ennek köszönhetően jelentősen javultak az ellenőrzöttek
általi visszajelzések, értékelések az ellenőrzés hasznosságát illetően .
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A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a
kockázati tényezőket melyek alapul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához,
kockázatelemzéséhez:
adatvédelmi szabályoknak való megfelelés
befejezetlen beruházások állománya, aktiválás
projektek megvalósítása és számviteli elszámolása
helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi adó méltányosság és részletfizetési
kérelmek elbírálása, jogszerűsége
céltámogatások fe lhasználása, elszámolása
feladatfinanszírozás (igénylés, elszámolás)
szakmai feladatellátás szabályozottsága
transzferár nyilvántartás
belső kontrollrendszer
nyomon követési rendszer
integritás érvényesülése
A belső elle n őrzés betöltötte első d leges funkcióját: t ámogatta az integritást, ame ly a
mu nkafolyamatok során a közérdek mindenkori előtérbe helyezését biztosíthatja, előmozdítja, hogy a
szervezet rendeltetését betöltve, pártatlanul, tisztességesen, szakmailag professzionális módon
átláthatóan és elszámoltathatóan lássa el feladatait.

A belső ellenőrzés küldetése a szervezeti értékek növelése és védelme kockázatalapú és tárgyilagos
bizonyosság adással, tanácsadással és rálátással.
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1.

A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉUA

II.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

A)

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Aa) Az el l enőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.
1. A tá rgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv te ljesítése, az e llenőrzések összesítése.
2. Az el l enőrzések során bü ntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cse lekmény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán t ett jelentések száma és rövid
összefoglalása

Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadá lyozó té nyezők bemutatása.
1. A be lső e ll e nőrzési egység h umá n e rőforrás -el látottsága.
2. A be l ső e ll enőrzési egység és a belső el l enőrök szervezeti és f unkcionális függetlenségének
biztosítása.
3. Összeférhetetlenségi esetek.
4. A B első elle n őri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása .
S. A be lső ellenőrzés végre hajtását akadályozó tényezők.
6. Az ellenőrzések nyilvántartása .
7. Az elle nőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.

Ac) A tanácsadó tevékenység bem utatása.
B)

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A be l ső kontrol lren dszer sza bályszerűségé nek, gazdaságosságának, hat ékonyságának és
eredményességének növelése, javít ása érdekébe n tett fo ntosabb megállapítások, javas latok.
Bb) A be lső kontro ll re ndszer öt elemének értékelése.
1.
2.
3.
4.
S.

Kontrollkörnyezet
Kockázatkezelés
Kontrolltevékenységek
Információ és kommunikáció
Nyomon követési rendszer (monitoring)

C) Az intézkedési tervek megvalósítása
D) Külső ellenőrzések
E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
intézmények külső/belső ellenőrzéséről .
Mellékletek
1.
2/a.
2/b .
3.
4.

2018. évi belső el l enőrzési terv teljesítése ellenőrzésen ként részletezve
2018. évben lefolytatott ell e n őrzések száma (terv-té ny)
2018. évben megva lósult be lső ell enőrzése k típusonként
2018. évi Bel ső elle nőrzési terv végrehajtásának bemutatása (kapacitás-felhasználás)
Intézkedések megvalósítása
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1.

A 2018. évről

szóló Éves összefoglaló elle n őrzési jelentés a költségvetési szervek belső
és belső ellenőrzésérő l szó ló 370/2011.(Xll.31.) kormányrendelet 48. §
(továbbiakban Bkr.) és a Pénzügyminisztérium által 2018. szeptember hónapban közzétett Útmutató
alapján készült.
kontrollrendszeréről

A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és
nemzetközi standardok, vezetői elvárások.
Az éves munkánk során a Bkr. 2016. október 01-től történt módosításait figyelembe vettük,
ellenőrzéseink során vizsgáltuk a változások érvényesülését az ellenőrzött szervezeteknél.
Az integrált kockázatkezelési rendszert, a folyamatgazdák kijelölését, az integrált kockázatkezelési
rendszer koordinálására szervezeti felelős (belső kontroll koordinátor) kijelölését, az integritás
biztosítását, a vezetői nyilatkozatok Közgyűlés elé terjesztését.
Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja :
Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról.
Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, a kontrollrendszer fejlesztését érintő fontosabb
megállapításokról, javaslatokról.
Értékelje a kontrollrendszer öt elemét.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

1.
A)

A

belső ellenőrzés

által végzett tevékenység bemutatása

Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok telje sítésének értékelése.

1. A tárgyévre vonatkozó éves

ellenőrzési

terv teljesítése, az

ellenőrzések

összesítése

(1.sz.melléklet)
Az Ellenőrzési Osztály a város gazdasági programjával, valamint a stratégiai ellenőrzési tervvel
összhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott 2018 . évi Belső ellenőrzési tervét, (melyet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 291/2017.(Xll.14.) számú határozatával hagyott jóvá) az
alábbi prioritások, célok figyelembevételével teljesítette:
2018 . évre 49 e llen őrzést terveztünk,
1 év végi intézményi ellenőrzés elmaradt, mivel az intézmény (GAFEK) januártól megszűnt, így
az ellenőrzés nem tölthette volna be célját. (-1)
Egy gazdasági társaság (Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.) ellenőrzése megkezdődött decemberben
(értesítés és e llenőrzési program megküldése), de a lebonyolítás és a lezárása az éves
jelentésig nem történt meg, így átütemezésre került, a következő évi tervben szerepeltettük.
(- 1)
A Polgármesteri Hivatalnál az ABPE továbbképzés teljesítése és vezetői nyilatkozat
megfelelősége önálló ellenőrzésként teljesült, elkülönülve az irányított szervek ellenőrzésétől.
Ez eggyel növelte a tervezett ellenőrzések számát. (+1)
A céltámogatások vizsgálatára egy ellenőrzés helyett két vizsgálatra került sor. (+1)
Hat projekt ellenőrzését terveztük, ezzel szemben hét projekt vizsgálatára került sor. (+1)
A gazdasági társaságok transzferár ellenőrzését további két gazdasági társaság ellenőrzésével
növeltük meg. (+2)
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A tervezethez képest a fenti változást

követően

52

ellenőrzést

teljesítettünk.

A megvá ltozott ellenőrzési struktúra több feladatot jelentett, mivel a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás megszűnésével 2018.01 .01-től újabb négy intézmény függetlenített belső ellenőrzését is
ellátuk a korábbi tíz intézményen felül. Az intézményi belső ellenőrzésekhez külön-külön egyedileg
kellett az ellenőrzés nyilvántartásait vezetni, terveket és beszámolókat elkészíteni.
A jelentéseket követő adminisztrációs munkák (kockázatkezelés, minősítés) is megnövekedtek.
Az ellenőrzések során a legnagyobb prioritást élvezték a szabályszerűségi ellenőrzések. Minden
ellenőrzés alkalmával a belső ellenőrök értékelték és minősítették a kontrollkörnyezetet, a
kontrolltevékenységeket, az integrált kockázatkezelési rendszert és az információs- és kommunikációsvalamint a nyomon követési rendszer megfelelőségét .
Az

ellenőrzési

tapasztalataink:

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit éri ntő ellenőrzések
Rendszerellenőrzés

keretében két szervezeti egységnél vizsgálatuk a belső kontrollrendszer
kialakítását, elsősorban a kontrollkörnyezetet és a kockázatkezelést, de értékeltük az információs és
kommunikációs rendszert és a nyomon követési (monitoring) rendszert is.
Tapasztalataink:
•
Ellenőrzési nyomvonallal, kockázatkezelési rendszerrel mind a két szervezeti egység
rendelkezett.
• A munkaköri leírásokban a feladat-, hatás-, és felelősségi körök elkülön ítetten
meghatározásra kerültek. Ügyrenddel rendelkeztek, mely rögzítette a feladatokat,
kontrollokat.
•
Más szervezeti egységgel a közös kontrollpontok nem teljes körűen lettek kialakítva
egy-egy közös gazdasági-, működési folyamat vonatkozásában.
•
Ellenőrzési nyomvonalaknál a főfolyamatokat meghatározták, a kontrollpontokat
kijelölték, de az alfolyamatok szintjére még nem te ljes részletezettséggel bontották
meg a kontrolltevékenységeket (a vizsgált szervezeti egységeknél).
• A kockázatelemzést a Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvében előírt szerkezetben
elkészítették.
• Az integrált kockázatkezelési rendszer mindkét szervezeti egységnél kialakulóban van,
a kockázatok értékelésének, kezelésének módszereit még fejleszteni kell.
Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzések

alkalmával hét projekt teljes körű vizsgálatára került sor.
Ennek keretében felülvizsgáltuk a támogatási szerződés pályázati kiírásnak való megfelelőségét, a
projekthez esetlegesen kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályszerűségét, a cél
szerinti felhasználás teljesülését, a kontrollok kialakítását és mű ködését, valamint a számviteli és
pénzügyi elszámolások előírás szerinti könyvelését. Értékeltük az átláthatóságot és
számonkérhetőséget.

Tapasztalataink:
•
A támogatási szerződés tartalmazta a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket.
•
Az építési beruházást, eszközbeszerzést a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően folytatták le,
összhangban a Köszbeszerzési szabályzat és Beszerzési szabályzat rendelkezéseivel.
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•

•
•
•
•

A költségek elszámolhatóságának igazolása érdekében a jogszabályban és a pályázati
felhívásban meghatározott piaci ár igazolására vonatkozó előírásokat betartották (3 árajánlat
kérés megtörtént).
A szerződések esetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, valamint a
teljesítés igazolásra a belső eljárásrend szerint került sor.
A projektek cél szerinti felhasználása megvalósult.
A projekt dokumentációinak iktatása, érvényesítő felülvizsgálati kontrollja és az analitikus
könyvelése fejlesztést igényel.
A pályázatokkal kapcsolatos nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségnek
eleget tettek.

,..

Városi nagyrendezvények finanszírozását és elszámolását vizsgáltuk felül, melynek
legfontosabb szempontja volt, hogy bizonyosságot szerezzünk a szabályszerű lebonyolításról,
pénzügyi és számviteli elszámolásról;
Tapasztalataink:
• Az engedélyeztetési-, bejelentési kötelezettségnek eleget tettek.
• A kulturális programok médián keresztül történő megjelenítését biztosították.
• Az ellenőrzési nyomvonalban megfelelően kialakították a kontrollpontokat, meghatározták a
ko ntro lltevékenysége ket.
• A rendelkezésre álló forrásokat a cél megvalósítása érdekében használták fel.
• A rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a könyvelésben megfelelő
kormányzati funkcióra, külön tervezési alapegységre könyvelték. Az elkülönített számviteli
nyilvántartásról gondoskodtak.
• A teljesítésigazolás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a belső szabá lyozásnak
megfelelően történt, az arra jogosultsággal rendelkezők látták el a kontrol ltevékenységet.
Megfelelő kontrollkörnyezetet az ügyrenddel, munkaköri leírásokkal, ellenőrzési nyomvonallal
•
kialakították.

„

Céltámogatások (egyéb sporttámogatások finanszírozása) felhasználásának, elszámolásának
ellenőrzése keretében azt vizsgáltuk, hogy a támogatási-, pályázati eljárás lebonyolítása,
felha sználása, beszámolója a jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt.
Tapasztalataink:
• A támogatási szerződések megkötését megelőző eljárások és a kérelmek elbírálása a
sportrendeletben meghatározottak szerint, szabályosan, az előírt hatá ridők betartásával
történt.
•
A támogatás cél szerinti felhasználása teljesült, a szakmai és pénzügyi beszámolót, pénzügyi
összesítő elszámolást a támogatottak határidőben benyújtották.
•
A kontrollkörnyezetet a sportrendelettel, ügyrenddel, pénzügyi és számviteli szabályzatokkal,
valamint a munkaköri leírásokkal megteremtették.
•
Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazott feladatokat a céljellegű támogatásokkal kapcsolatosan,
további részletekre történő bontása szükséges.
•
A kockázati tényezők feltárása nem teljes körű.

Szabá lyszerűségi ellenőrzések keretében az ellenőrzés tárgyával
környezetet, az átláthatóságot és az integritás érvényesülését vizsgáltuk:

kapcsolatos

szabályozási

9

e~)

,/./

„.

NYIREGYHAZA

>

három intézménynél, irányítószervi ellenőrzésként a közérdekű adatok közzétételének
teljesítését;
Tapasztalataink:
•
Rendelkeztek a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzatával,
így biztosították, hogy a közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
•
A közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat (feltöltés, frissítés, eltávolítás) részben
határozták meg.
Az elektronikus közzététel módja megfelelt az lnfo tv. előírásainak.
•
•
A nyomvonalban a vizsgált intézmények közül nem mindegyik azonosította a folyamatot.

>

három gazdasági társaságnál a transzferár hármas kötelezettségének bejelentési,
nyilvántartási és társasági adó korrekció kötelezettségének teljesítését vizsgáltuk;
Tapasztalataink:
•
•
•
•
•
•

>

Rendelkeztek a Transzferár Szabályzattal.
Mindhárom gazdasági társaság nyilvántartás készítési kötelezettségének a jogszabályban előírt
határidőn belül eleget tett.
Összesítő kimutatást „kis transzferár nyilvántartást" két vizsgált szervezet vezetett.
Bejelentési kötelezettségüknek részben tettek eleget.
Egy társaságnál az önköltségszámítási szabályzat nem tartalmazta a költségkalkulációkat.
A hatósági áras ügyleteknél két társaság a jogszabályi előírásnak megfelelő díjtételt/árat
alkalmazta, egy társaság, ahol nem hatósági áras ügylet keletkezett, megfelelően társasági
adóalap korrekciót végzett.

egy gazdasági társaságnál a kontroll környezet kialakítását, tulajdonosi érdekek érvényesülését
ellenőriztük;

Tapasztalataink:
•
Az önkormányzati vagyonrendeletben a Közgyűlés rögzítette a tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályait, a rendeletben az Önkormányzat társasági részesedésének tőkeemelés miatti
növekedése átvezetésre került.
•
A közszolgáltatási sze rződés tartalmában megfelelt az Európai Unió Bizottságának
határozatában előírtaknak, az önkormányzati pénzeszköz átlátható és cél szerinti felhasználása
biztosított volt.
•
Szervezeti és működési szabályzattal rendelkeztek. A feladat- és felelősségi köröket
meghatározták.
•
A Társaság rendelkezik Számviteli Politikával, a gazdálkodást és működést érintő
szabályzatokkal.
•
Az új adatvédelmi előírásoknak megfelelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot
elkészítették, kisebb kiegészítés szükséges.
•
A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségé nek az lnfo tv. előírásainak megfelelően eleget
tettek, biztosították az átláthatóságot.
•

Iratkezelési szabályzatot elkészítették, melyben érvényre jutatottak az új adatvédelmi
elvárások. Levéltár általi jóváhagyás folyamatban volt.

:;..

egy gazdasági társaságnál az Állami Számvevőszéki ellenőrzés által tett javaslatokra hozott
intézkedések hasznosulását, az aktuális kontroll környezet megfelelőségét vizsgáltuk;
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Tapasztalataink:
Az Állami Számvevőszék jelentésében megfogalmazott valamennyi javaslatra intézkedés
•
készült.
•
A vagyonkezelési szerződés módosítására tett javaslatok hasznosultak, módosítás megtörtént.
•
A szolgáltatások önköltségszámításával kapcsolatban feltárt hiányosságok nem teljes körűen
kerültek megszüntetésre, a bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó önköltség számítást,
kalkulációt még az ellenőrzés időpontjában nem végezték el.
•
A kiegészítő melléklettel kapcsolatos hiányosságokat megszüntették.
•
A vagyonkezeléssel kapcsolatos elkülönített nyilvántartásról gondoskodtak, de a Számviteli
Politika szabályozását szükséges összhangba hozni a gyakorlattal.
•
A közszolgáltatási szerződés az önkormányzati pénzeszköz átlátható és cél szerinti
felhasználásának kereteit meghatározza.
•
Szervezeti és működési szabályzattal rendelkeztek, melynek aktualizálása több ponton is
szükséges.

„

a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek a belső kontrollrendszer
témakörben jogszabály által előírt továbbképzési kötelezettségének teljesítését, valamint
ebben a témakörben tett vezetői nyilatkozatát vizsgáltuk felül - határidő és tartalmi
megfelelés-;
Tapasztalataink:
•
Az ellenőrzés hasznos volt, mert 2018. évben mind a 15 szervezet vezetője megfelelően
részt vett a továbbképzésen, és a jogszabály által előírt módon és időben megküldte
tanúsítványát.
•
A költségvetési szerv vezetői nyilatkoztak a belső kontrollrendszer kialakításáról és
működéséről.

•

A

vezetői

időben

>

nyilatkozatokat a jogszabályi
a Közgyűlés elé terjesztették.

előírásnak megfelelően

a Zárszámadással egy

Teljesítményellenőrzés

az
önkormányzati
vagyon
hasznosításának
keretében
eredményességét
elemeztük az
ingatlanvagyon
tekintetében
2015-2017.
évek
vonatkozásában;
Tapasztalataink:
•
A vagyonrendelet szabályozta az önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog gyakorlását.
•
A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítették a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet.
•
A vizsgált időszakban az önkormányzati vagyon növekedett.
•
Az önkormányzat által, a jogszabályokban meghatározott célú és tárgyú vagyonkezelésbe
adott önkormányzati vagyon esetében, a vagyongazdálkodás alapelvei (átláthatóság,
hatékonyság, értékmegőrzés és költségtakarékosság) érvényesültek.
•
A jogszabály által előírt kötelező nyilvántartásokat vezetik.
•
A haszonkölcsön szerződések nyilvántartása rendelkezésre állt, annak pontosítása szükséges.

2018. évben soron kívüli ellenőrzés nem volt.
Az ellenőrzés során minősítettük a megállapításokat, azonosítottuk a kockázati
elemeztük, értékeltük a kockázatokat.
2018. évben az ellenőrzés által azonosított és értékelt kockázatok alakulása:
szabályozottsági kockázat:
32%
43%
folyamat végrehajtásában rejlő kockázat:

tényezőket

és
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kontrollrendszer egyéb kockázatai:

25%

Az e ll enőrzéseket kockázatelemzés alapján terveztük, melyek főbb szempontjai a téma fontossága,
időkockázata, a szervezet nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási
önállóság, felelősség súlya.
Az ellenőrzések módsze re dokumentum alapú, mintavételes illetve tételes vizsgálat. Az ellenőrzési
nyomvonal minősítéséhez (a vonatkozó külső jogsza bályok figyelembe vételével), a Hivatali
szabályzatok, munkaköri leírások tételes felülvizsgálatára került sor annak érdekében, hogy
megállapítható legyen a teljes körűség és az összhang, a feladat- és fele l ősségi körök elkülönítése.
Az integrált kockázatkezelési rendszer értékelésénél az ellenőrzési nyomvonalban azonosított
folyamatokkal való összehasonlítás, a kockázatkezelési eljárásrend kialakításánál a belső szabályozás
tételes felülvizsgá lattal történt.
A megfelelő belső kontrollrendszer kialakításához javaslatokat fogalmaztunk meg.
A vezetői nyilatkozat és a költségvetési szerv vezetőinek és gazdasági vezetőinek kötelező
továbbképzésének teljesítését adat-, dokumentum bekérés módszerével vizsgáltuk.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid
összefoglalása

2018. évben nem volt büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megind ítására okot
adó cse lekmény, mulasztás vagy hiányosság.
Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása .
l. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága.
Ellenőrzési

összetéte l:

Osztály engedélyezett létszám: 8 fő
1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető)
7 fő belső ellenőr

2018. évi létszám alakulása
Dátum
Létszám
01.01-03.18.
7 fő
03.19-09.04.
8 fő
09.05-11.30.
7 fő
12.01-12.31.
8 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám: 7, 4 fő

Az osztály ügykezelővel az előző évekhez hasonlóan nem rendelkezett, így a belső ellenőrzé si vezető
és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelték, és minden egyéb adminisztratív feladatot is
elláttak.
Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló e llenőri kapacitás alapján határoztuk meg.
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Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez
elegendő volt. A létszámhiányt az adminisztratív és kockázatelemzési feladatok esetében
he lyettesítéssel oldottuk meg. {3.sz. melléklet)
A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat úgy alakítottuk ki, hogy azok összhangban
legyenek az éves tervvel, figyelembe véve a rendelkezésre álló kapacitást, az ellenőri kompetenciákat,
személyi változást, az arányos feladatmegosztást.

A belső ellenőrök az ellenőrzési programokban meghatározott határidőket betartották, módosításra
nem volt szükség. A létszámban bekövetkezett változások 7,5%-kal csökkentették a tervezett ellenőri
kapacitást, így 127 ellenőri nappal kevesebb idő állt rendelkezésre.
Az alábbi táblázat szemlélteti, a belső ellenőri kapacitás alakulását:

Belső ellenőri

kapacitás

tervezett
napok

ellenőri

tényleges
napok

ellenőri

Nettó munkaidő

1696

1569

tervezett ellenőrzések végrehajtása

1274

1238

elmaradt ellenőrzés

-26

átütemezett ellenőrzés

-26

plusz ellenőrzés

130

monitoring
soron kívüli

ellenőrzés

tanácsadói tevékenység
képzés
egyéb feladat (kockázatelemzés, adminisztráció,stb .)
összes ellenőri kapacitásigény
létszám alakulása

45

45

170

0

15

4

40

40

152

164

1696

1569

8

7,4

2018. évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein
kívül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé a belső ellenőri munkához.
lrányítószervi szakmai ellenőrzés nem volt az Ellenőrzési Osztály belső ellenőreivel közösen.
Az Ellenőrzési Osztályon belül a belső ellenőrök három csoportba sorolhatók:
•
•
•

belső e llenőrzési vezető
vizsgálatvezető
belső ellenőr

A feladatmegosztás kialakításánál kiemelt szempont volt az egyéni kompetenciák, szakmai
felkészültség, gyakorlat érvényesülése. Minden egyes belső ellenőrzési tevékenységnél egyértelműen
elkülönültek egymástól a végrehajtó és a jóváhagyó szerepkörök.
Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelelt a jogszabály által előírt
általános és szakmai követelményeknek.
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A belső ellenőrök részt vettek a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, me llyel számvite li
szakmai ismereteiket tartják szinten. Továbbá 6 alka lommal 1-2 fő/alkalom vett részt a be lső ellenőrök
szakmai konferenciáján .
A belső ellenőrök számára elő írt két évente esedékes kötelező képzésen (ABPE) 2018. évben 2 fő részt
vett, 3 fő a vizsgával egybekötött képzést teljesítette, 2 főnek ebben az évben nem volt képzési
kötelezettsége .
2018. évre előírt kötelező képzéseknek eleget tett az osztály, így a Pénzügym inisztérium
nyilvántartásában minden belső ellenőr regisztrációja biztosított.

A belső ellenőrzési vezető belső kontroll szakértői tapasztalataival, tovább tudta segíteni a bel ső
kontrollrendszer fejlesztését, belső tréningek tartásával az intézményvezetők, helyettesek részére.
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függet lenségének
biztosítása .
A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott az Áht.70.§(1)
bekezdésének megfelelően. Az Ellenőrzési Osztály a költségvetési szerv vezetőjének alárende lten,
szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevé kenységét, jelentéseit
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A belső ellenőrzés függetlenségének
biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető alárendeltségébe tartoznak.
Az Ellenőrzés i Osztály vezetője olyan vezetői szintnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a
szervezeten belül, amely lehetővé teszi a belső ellenőrzési tevékenységet végző számára feladatai
teljesítését, továbbá ily módon a belső ellenőrzés hatókörének meghatározása, a vizsgálat lefolytatása
és a jelentéstétel külső befolyástól mentesen történhet.
A jelentés-tervezetet a belső ellenőrzési vezető kizárólag az ellenőrzött szervezet vezetőjéve l egyezteti,
biztosítva a befolyástól mentes, objektív megállapításokat.
A már lezárt ellenőrzési jelentéseket a bel ső ellenőrzési vezető megküldi a költségvetési szerv
vezetőjének Uegyzőnek) . Egy példányt a költségvetési szerv vezetője átad az ellenőrzöttnek (irányító
szervi ellenőrzés esetén).
Intézményi belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit kizárólag az adott intézmény vezetőj ének küldte
meg a belső ellenőrzési vezető .
A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak érvényre jutottak, a költségvetési sze rv vezetője
biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét az alábbi tevékenységek tekintetében:
az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével;
az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokka l összhangban lévő tanácsadási
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vettek részt.
A belső ellenőrök nem vettek részt a költségvetési szerv/szervek operatív működésével kapcsolatos
feladatok ellátásában .
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3. Összeférhetetlenségi esetek.
A 2018. évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr. 20.§ rendelkezései. Minden belső ellenőr az
éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőzően nyilatkozatával igazolta, hogy a hivatkozott jogszabály,
valamint a belső ellenőrök etikai kódexe és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
által definiált összeférhetetlenség az ellenőrzések során nem áll fenn.
Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ellenőrzési Osztály betartotta.
4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása .
A 2018 . évi belső ellenőrzések során a belső ellenőri jogok nem sérültek, korlátozások nem történtek.
A Bkr. 25.§ a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások
nem merültek fel.
5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek, gazdasági társaságok a
jogszabályban meghatározott kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz
való hozzáférést biztosították.
A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ellenőrzési egység feladatellátását.
Az ellenőrzések megállapításait, javaslatait a helyszíni ellenőrzés végén, komplexebb vizsgálat
esetében a jelentéstervezet átadásakor a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzést végző
vizsgálatvezető egyezteti, megbeszéli az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével, melyről
feljegyzés készül, amit az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal igazolnak. Az egyeztetések minta
dokumentumai a Belső ellenőrzési kézikönyv iratmintái között megtalálhatóa k.
A jelentéstervezetre beérkezett észrevételeket a vizsgálatvezető megvizsgálja és a Bkr. 42.§ (7) (8)
bekezdésében foglaltak szerint jár el. 2018. év során egy esetben észrevételezett az ellenőrzött
szervezeti egység vezetője. Kisebb pontosítások átvezetésére került sor. A jelentéstervezet főbb
megállapításait, javaslatait nem érintette.
6. Az

ellenőrzések

nyilvántartása

A kö ltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.)
Kormányrendelet 50.§ alapján a belső ellenőrzési vezető nyilvántartást vezetett az elvégzett belső
ellenőrzésekről, gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok központi irattárba helyezéséről, az
ellenőrzési mappák megőrzéséről.
7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
2019 . évre vonatkozó fejlesztési céljaink:
•
projektek elszámolásának, felhasználásának felülvizsgálata;
•
adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések és azok teljesítésének felülvizsgálata;
•
szervezeti integritást sértő események kiszűrése;
•
•
•

szakmai feladatellátás, szabályozottság értékelése;
belső kontrollrendszer mind az öt elemének értékelése, minős ítése az ellenőrzések során;
az integrált kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.

2018. évre vonatkozó fejlesztési céljaink voltak:
•
projektek elszámolásának, felhasználásának felülvizsgálata;
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•
•
•
•
•

közérdekű

adatszo lgáltatás,
közzétételi
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzési
lefedettségének növelése;
szervezeti integritást sértő események kiszűrése;
teljesítmény ellenőrzések számának növelése;
bel ső kontrollrendszer mind az öt elemének értékelése, minősítése az ellenőrzések során;
az integrá lt kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.

Az előző évben megfogalmazott fejlesztési terveink az alábbiak szerint realizá lódtak a 2018. évi
munkánk során:
•

a projektek ellenőrzésével kapcsolatos javaslatainkkal segítettük az integritást, valamint a
szervezeti egységek közötti információ áramlás javítását, a számviteli elszámolások
megfelelőségét;

•
•
•
•
•

a közzétételi kötelezettség ellenőrzése segítette az adatvédelmi követelményekkel
kapcsolatos feladatok tudatosítását;
szabályszerűségi e llenőrzések növelésével a szabályozottságot erősítettük;
a teljesítmény ellenőrzések számát növelni nem tudtuk, mivel a kapacitás jelentős részét a
szabályszerűségi ellenőrzésekre fordítottuk;
a belső kontrollrendszer öt elemének értékelését m inden ellenőrzés alkalmával elvégeztük, ez
megfelelő alapot adott a következő évi terv összeállításához és a beszámoló elkészítéséhez;
tanácsadás az intézmények részére a GDPR a belső kontrollrendszerben címmel gyakorlati
tréning keretében valósult meg, amelyen 42 fő vett részt, azonosításra kerültek az adatvédelmi
folyamatok, kockázati té nyezők és kockázatok.

Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása.

2018 évben a Bkr. 37.§-ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadó tevékenységre szóló felkérés
írásban az Ellenőrzési Osztály számára nem érkezett.
Szó beli megkeresések, tanácsadások a GDPR - adatvédelemmel - kapcsolatosan történtek az
intézményvezetők részéről.

Egy tréning keretében ismertetésre kerültek az új adatvédelemmel kapcsolatos kontrollrendszert
feladatok.
A személyes adatok kezelésének változásai, amelyek a költségvetési szerv vezetőj ét, mint adatkezel őt
érintették. Gyakorlati példákon keresztül az adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók elkészítésének
menete, szerkezete és az integrá lt kockázatkezelési rendszer főbb szempo ntjai (kockázatok
azonosítása, kockázatkezelés kritérium rendszerének meghatározása, kockázatkezelési eszközök)
kerültek ismertetésre. Az intézmények részéről összesen 42 fő vett részt.
érintő

B) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok.
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Europai Umos fomisbof es
egyeb, nem hazai
forrasból meg>'Olósulo
pro1ekr ellen&zese

A 2018 év e 'enórzes nyomvona ában mar szé es korben azoros.totta a be sé
el,arásrendekoen is megnatározott folyamat()(at, k1e oote a fe •e !ős()(e~
gy Aal.tson ki tOYáboi ~zos kortrollpontokat atlrsoszta'yoi<kal
b•ztositotta afc>yamat0< te 1es köni efedettséget.
A pá'yázatok ebonyo tásában kozreroo1<od6 szervezet egysegek kozü' aGazdasagi
Osztá 'ya a'a<ították ~a lozos kontrollpontcxat.

EG'ftB ŐNKORMÁNYlAn EltENŐRZÉSEX

A koltségvetési szervek \'EZetői és gazdasági \'EZetői részére a be'sl
kontrollrendszer témakorében előírt tO'lábolépzési kotelezettség te'jes ítésének a
Akoltsegvetési szervek A koltségvetési szerv vezetői, illetve gazdasági vezetői a tovább<épzési
.ÁBPE-továbbképzés I." szakmai képzés elvégzését kovetően, a tOYábbiakban
vezetőinek és gazdasogi kotelezettségüket részoen te !1es 'tetté~
kétél'Ente tegyen e eget az ,ÁBPE tOYábbképzés II." képzés va'amely vá'aszto~
vezetőinek be/só
PíOK'"ilmiána<e végzésével.
kontrollrendszer
Al'Ezetó nyi'atkozatban akoltségl'etési szerv be só kontrollrendszere mnőségéne~
temakoreben eló1rt
értéke ését a ~emzetgazdaság M1111szténum Á.!amllaztartas: Belső Kontrol
tovóbbkepzes1
Avezetői f'lo/' atKozatoan az ntezmeny be s6 kontrollrendszerene~ mnóseget nem az
Standa'lloo< és Gyakorlati Útnlltltoja szenn~ a be•ső e 1 enőrzése1 során a be sé
1 kotelezettség vrzsgálata ~GM utnlltltóban f~ ataknak cm részben megfe e 'ően érte<e té(
kootrollrendszert enntő mega apotaso«a' osmangban es az e enórzés áta
1avasa.t fe1:esztest gef'lo/IÓteru'ete< fr1e!emoevetelél'e kész1tse e
ŐNKORMÚIYZA TGAlDASÁGI TÁllSASÁGOK/NONP/IOffl Sl!RVEZfTfX EltEllŐRZ!SE

Goodoskodjanak az ook(»tsegszamitás' szaba'yzat felü1vizsga atá'OI es gya<or1at as,
helyi sa1átosságcxnak megfe e16kiegesz teseről
· hatarozzák meg az on<o tsegszám.tás táigyat (bel'ete•szerz6 teve<enységeket,
Az Onko tségszámítási szabá'yzatoan a bevetelszerzó tevé<enységek arxépzeséne<
szolgáltatásokat),
szabálya t részoen biztosi~a
-az onko.tségszálllltás készítésének :dőpont1at,
-kozvetett költségek ta rtal má~ afelosztásának ell'e t,
Állami Szamvevószéki
-készítsenek kalkulációs sémákat a sz~gá ltatlsok onko1tségszamítására.
ellenőrzés által tett
ASzámviteli polibkát vizsgáljákfelül és módos tsák az alábbiak szerint:
jovoslatokro hozott
- avállalkozási tevékenységet ahatályos aapító okiratta összhangban határozzák
intézkedések
meg,
hasznosulasónak
· a számvite· beszámoló honlapon tortén6 kozzétete ene( megórzéset az lnfo
ellenórzese,és a
törvény előírása na< megfe·e 1ően határozzak meg,
szabályozonsag vrzsgalato A Szamv·teli politikában az e (ü1onített szalTll'te'i í'loJilvántartásoi< rész etszaba'ya"
- a kozhasznú- és aválla'kozás tevékenyseg fe,osztasána< szabá'yait a a~tsák k'
ne'TI te'Jes könienkeru•te< kaak.tásra
rész etesebben,
az egyéb e'külorített ny"vántartas()( res!'etszaba'ya t hatarozzák meg
(vagyon<eze es, kozszo ga tátas tevékenység),
• a számv"teli b ZOf'lo/lato< rogz tesenek hatai de1et a Szamv tv. ea.rasa1nal
megfe e'ően határozzak meg
1
Egy gazdaság társaságná' az onka.tseg szám.tas szabá'yzat az atalános
1 Tronszferor nyilvontartas
Vizsgálják le ül aTarsasag On<a.tseg szam1tás•szaba yzata~ aszaba yzat resze<en
megf~a 1 mazás0<on túl részben tarta mazza a Társasag bevete,szerze
felülv1zsgalata
m.nden bevételszerző tevekenysegre keszitsenek ko1tség(alku'ációl
tevékenysegeire vooa!Xozóonko;tség szamtás! kalkü'acíólcat

Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontrollrendszer fejlesztésére hozott intézkedések segítették a feladatok szabályos és
hatékony ellátását, biztosítva a stratégiai célok érvényesülését, a vagyon védelmét, a
nyilvántartások teljességét és pontosságát, a beszámolók megfelelőségét az integritás szemlélet
tudatosítását.

A Hivatal belső kontroll rendszere a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja
m indazon sza bá lyokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra
a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, m ege lőzze, vagy feltárja és
korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket.
A Polgármesteri Hivata l rendelkezik a bel ső kontrollrendszer szabályzataival :
a belső kontrollrendszer eljárásrendjével (Belső Kontroll Kézikönyv);
az integrált kockázatkezelési sza bályzattal (Belső Kontroll Kézikönyv II. fejezete);
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a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével;
Továbbá:
kijelölték a folyamatgazdákat, de a személyi változás nem került átvezetésre;
kije lölték a belső kontroll koordinátort;
kijelölték a kockázatkezelési munkacsoportot.
A kézikönyvben a belső kontrollrendszer öt elemével kapcsolatos elméleti információk, és az
eljárásrend került meghatározásra. Konkrétan meghatározza a folyamatokban közreműködők
fe ladatát, felelősségét.
2018. évben a szervezeti egységek és az intézmények egységesen a kézikönyvben előírt ellenőrzési
nyomvonalat és kockázatelemzést alkalmazták. Ezáltal az egységes szerkezetű kockázatelemzéssel a
jövőben lehetőség lesz az önkormányzati szintű kockázatelemzésre, kockázatkezelésre.
1.

Kontrollkörnyezet

A kontroll környezet az alapja a

belső

kontrollok összes többi elemének.

Összetevői: vezetés filozófiája és stílusa, szervezeti felépítés, feladat- és felelősségi körök kijelölése,

HR-politika és gyakorlat, elkötelezettség a szakértelem iránt.
A pozitív kontrollkörnyezet megteremtése érdekében kialakításra került:
világos szervezeti struktúra
egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
átlátható humánerőforrás-kezelés
Magába foglalja:
az etikai értékeket,
az érintettek szakmai kompetenciáját,
a vezetési filozófiát és stílust,
a felelősségi körök kijelölését,
a szabályozottságot.

A Hivatal önálló Etikai szabályzattal nem rendelkezik, mivel a köztisztviselőkkel, vezetőkkel szemben
támasztott etikai követelményeket a Hivata l Szervezeti és Működési Szabá lyzatának XI/ A. Hivatásetika
fejezete rögzíti.
A be l ső ellenőrökre vonatkozóan külön etikai kódex biztosítja a személyes és szakmai becsületességet,
az összefér hetetlenség kialakulásának megelőzését, a titoktartást, lojalitást, a szakértelmet, az
együttműködési készséget, a feddhetetlenséget.
A szakmai felkészültség, szakmai kompetencia biztosítása több formában teljesül t a Hivatalban:
•

köztisztviselők kötelező

továbbképzésének keretében:

Képzési kötelezettség teljesítése 2018. évben
Képzés megnevezése
Probono
Ügykezelői vizsga

Kötelezettek
Teljesítők száma
száma
203 fő
203 fő
0

fő

0

fő

Közigazgatási alapvizsga

22

fő

22

fő

Közigazgatási szakvizsga

19

fő

19 fő

4

fő

4 fő

Anyakönyvi szakvizsga
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•

szakma i ko nferenciák, továbbképzések formájában 37 alkalommal 80 fő vett részt:

Szervezeti egység megnevezése

Létszám
(fő}

Tisztségviselő

1

1

Építésügyi Osztály

0

0

Kulturá 1is Osztály

2
6

2
16

7

Gazdasági Osztály

6
12

19

Igazgatá s i Osztály

0

0

Szociális és Köznevelési Osztály

0

0

El l átási Osztály

0

0

Vagyongazdálkodási Osztály

1
3
1
1
3
1

1

Ellenőrzési
Jegyzői

Osztály

Kabinet

Adóosztály
Főépítészi Os ztá 1y

Polgármesteri Kabinet
Városfejl . és Városüz. Osztály
Közterület-fel ügyelet

Összesen:

•

Szakmai továbbképzések
száma (alkalom}

37

6
4
2
3
19
80

önképzés keretében, jogtár hozzáférés.

Ezek a képzések lehetőséget adtak a naprakész ismeretek megszerzésére, a jogszabályváltozások
lekövetésére. Az új ismeretek, módszertanok hozzájárultak a feladatok színvona lasabb, hatékonyabb
végrehajtásához.
A köztisztviselők a munkakörükhöz jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek.
A belső kontrollrendszer működésének értékelésénél az alábbi szervezeti célokat, stratégiákat,
terveket vettük figyelembe:
Gazdasági Program
Településfejlesztési koncepció
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciója
Szolgáltatástervezési Koncepció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciója
Helyi Esé l yegyen l őségi Program
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
Stratégiai ellenőrzési terv
Éves költségvetési rendelet
egyéb stratégiai, szakmai tervek, programok
A Polgármesteri Hivatalban a kontrollkörnyezet a teljes kontroll rendszer alapjaként részben
biztosította a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyáso lta a belső
kontroll általános minőségét. A szabályzatok aktualizálása nem teljes körűen valósult meg, az új
adatvédelmi szabályozás folyamata elkezdődött.
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A Hivatal szervezet i felépítését, a funkcionális (szervezeti) irányítási ábrát az SZMSZ. 3. számú függeléke
tartalmazza. A szervezeti ábra tartalmazza a Hivatal belső szervezeti egységei nek megnevezését, azok
vertikális és horizontális kapcsolatait, az alá- és fölérendeltség és az egymásmellettiség viszonyait.
Felelősségi körök:
A dolgozók feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 2018. évi ellenőrzéseink
során is kiemelt figyelmet fordítottunk a kontrollrendszer működésére, azon belül a
kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás feladat- és felelősségi körének egyértelm ű
meghatározására. Az ell enőrzési nyomvonalban, ellenőrzési feladatot ellátók munka köri leírásába
beépültek a kontrolltevékenységek.
Az éves ellenőrzése i nk során továbbra is állapítottunk meg hiányosságokat a munkaköri leírások és
belső szabá lyzatok közötti eltérések miatt.

Szabályozottság:
A számviteli törvény és az államháztartási törvény által előírt sza bályzatokkal (működési, gazdálkodási)
a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. A belső szabályzatok által rendezettek voltak a működéshez
kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A Hivatal „közös"
hálózati elérésénél a hatályos szabályzatok felülvizsgá lata során megállapítottam, hogy a szabályzat ok
felülvizsgálata részben teljesült.
A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.
A főfolyamatok teljesen lefedik a hivatali működési struktúrát. Az alfolyamatok még továbbra sem kellő
részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján a szervezeti egység vezetői folyamatosan
intézkednek és végrehajtják a szükséges kiegészítéseket, pontosításokat.
Az elle n ő rzési nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek a
strat égiai célok teljesítésének érdekébe n kerültek kialakításra.
Az adatvédelem
azonosították.

fő-

és alfolyamatait az

ellenőrzési

Kontroll környezet

nyomvonalakban a szervezeti egységek részben

kiváló

körűsége

jó

hatás- és fe l elősségi körök meghatározása

x
x
x

munka köri leírások

x

szabályzatok teljes

külső jogszabályok és belső

szabá lyzatok összhangja

felügye leti funkciók, el l enőrzési pontok kellően

közepes gyenge

nagyon
gyenge

x

kiépítettek-€
szabályozás/ kulcselemek

x

alapító okirat
szervezeti és

működési

x

szabályzat

x
x

gazdálkodási szabályzat
számvitel szabályozása
pénzügyi jogkörök szabályozása

x

belső

x

kontrollrendszer szabályozása

x

informatikai rendszerek sza bá lyozá sa
ellenőrzési

nyomvonal

köuétételi kötelezettség szabályozása

x

x
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2.

Integrált kockázatkezelés

A működésben , gazdálkodásban rejlő tevékenységi kockázatok azonosításra kerültek, a belső kontroll
kézikönyv meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A szervezeti egység
vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén
intézkedéseket tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A főfolyamatokat még nem teljes
körűen bontották alá részfolyamatokra.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői elkészítették a beazonosított kockázatok elemzését,
amely megfelel a Kockázatkezelési Szabályzat előírásainak.
A 2018. éves kockázatelemzéshez a szervezeti egységek kialakították a minősítés feltétel rendszerét
(kockázati kritérium mátrixot). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében,
hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen .
Valamennyi intézmény rendelkezik integrált kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a
kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a
kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét . Az intézményvezetők
elvégezték a kockázatok azonosítását, értékelését.
Minden intézmény kockázatkezelését felülvizsgáltuk, értékeltük és javaslatainkkal hozzájárultunk a
rendszer fejlesztéséhez.
Az intézményi hálózatban is egységes elvek, kritérium-mátrix alapján történik a kockázatkezelés, így az
összehasonlításuk már lehetséges önkormányzati szinten.
A kockázatkezelést a döntések e lőkészítésénél kell megkezdeni, és az év során folyamatosan nyomon
kell követnie a folyamatokat, frissítenie a kockázatokkal kapcsolatos megállapításait, illetve ellenőrizn i
a megtett intézkedések hatásait, a kockázatok folyamatos változásának nyomon követésével.
Az integrált kockázatkezelés folyamata elindult a szervezeti egységeknél és intézményeknél. Évről-évre
fejlettebb a rendszer.

integrált kockázatkezelési rendszer
folyamatgazdák,

belső

kontroll koordinátor kijelölése

kockázatkezelési munkacsoport kijelölése
kockázatkeze lési munkacsoport működése

kiváló

jó

közepes

x
x

körűsége

azonosított folyama tok összhangja
kockázatok minősítése, rangsorolása
kockázatok kezelhetőségének meghatározása
kockázati tűréshatár meghatározása
intézkedések meghozatala, nyilvántartá sa
kockázati események nyomonkövetése

nagyon
gyenge

x
x

kockázati tényezők, kockázatok azonosításának teljes

kockázatok értékeléséhez a kritérium rendszer kialakítása

gyenge

x
x
x
x
x
x
x

maradvány kockázatok felülvizsgálata

3.

x

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek elősegítették a célkitűzések elérését a működés eredményessége és
hatékonysága, a pénzügyi jelentések megbízhatósága és az alkalmazandó jogszabályoknak és
előírásoknak való megfelelés területén.
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646
A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
utalványozás megfelelően működtek.
A megelőző (preventív) kontrollok - működnek.
Megelőző és feltáró kontrollok:
engedélyezési, jóváhagyási eljárások, (kiadmányozási szabályzat)
feladat- és felelősségi körök elhatárolása, (SZMSZ, munkaköri leírások)
forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollja, (belső szabályzatok, ügyrendek)
igazolás, (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás
szabályzata =Gazdálkodási Szabályzat)
egyeztetések (számlarend, belső szabályzatok)
teljesítmény vizsgálat, (teljesítményértékelés, beszámolók)
felügyelet (feladatkijelölés, engedélyezés, felülvizsgálat)
A belső ellenőrök minden esetben vizsgálták és értékelték ezeknek a kontrolloknak a működését.
Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak
által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, egy-két esetben fordult elő,
hogy az aktualizálás elmaradása miatt nem volt összhangban.
A szabályzatok rögzítették az egyeztetési feladatokat, ezek a tevékenységek az ellenőrzési
nyomvonalban még nem teljes körűen jelentek meg.
Teljesítményértékelések beszámolók, statisztikák, jelentések formájában működtek.
A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárjá k fel, rámutatva a hiba, hiányosság
tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatáso kra is. A kontrollok
utólagosak.
A feltáró kontrollok területén jelentős volt a bel ső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott
megállapítások, javaslatok és következtetések segítették a vezetőket a megfelelő kontrollpont
kialakításában.
előfordulásának

A kockázatok mérséklésének fő stratégiáját képezték a kontrolltevékenységek. Az ellenőrzési
nyomvonal kontrolltevékenységeinek és kontrollpontjainak helyes kialakítása biztosította a szabályos
és hatékony működést. Hiányosságként a társosztályokkal való közös kontrollpontok kialakítása
továbbra is előfordultak.
A célkitűzések teljesülésének mérésére a szervezeti egységvezetők és intézményvezetők működtetik a
rendszert.

vezetői ellenőrzési

Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról, megfelelőségéről.
A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat úgy alakították ki,
hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak érdekében, hogy a
feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.
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kontrolltevékenységek

kiváló

jó

x
x

beszámoltatás rendszere, dokumentálása
(ellenjegyzés, jóvá hagyás)

x

teljesítés igazolás, érvényesítés

x
x

gazdasági események elszámolása
hatályos jogszabálynak megfelelő könywezetés,

x

beszámolás

x
x

feladat és hatáskörök elkülönítése
felelősségi

körök betartása

kontrolltevékenységek dokumentációja tartalmaz minden
szükséges információt
"négy szem elvének" érvényesülése
feladatellátás folytonossága (munka kör átadás-átvétel
szabályozása)
a kialakított kontrolltevékenységek hatékonyságának
felulvizsgálata
hozzáférési jogosultságok szabályozása, kontrollja

nagyon
gyenge

x

kontrollpontok kialakítása
vezetői ellenőrzések

döntéseket megalapozó előkészítés kontrollja

közepes gyenge

x
x
x
x
x

4. Információ és kommunikáció
A Hivatal működését, gazdálkodását érintő szabályzatok elkészítésének és megismerésének rendjét
címzetes főjegyzői utasítás szabályozza. A szabályzatok megismertetésérő l a szervezeti egység vezetője
köteles gondoskodni. A szabályzatok, rendeletek, határozatok a hivatalos honlapon, illetve a belső
informatikai hálózat közös mappájában e l érhetőek. Ebben a formában biztosított a rendeletek,
határozatok szabályzatok megismerhetősége, hozzáférés a feladatok végrehajtása során követendő
eljárások eredményes végrehajtása érdekében.
A Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a
feladat elvégzésének dokumentálása. Kiemelt szerepe van a Hivatalhoz kívülről, ügyfelektől érkezett,
és a szervezeten belül keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját,
fo rm áját és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének.
Az iratok kezelésének eljárásrendjét a Hivatal iratkezelési szabályzata határozza meg, mely tartalmazza
az iratkezelésse l foglalkozók hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, és az iratoknak a szervezeten belüli
útját. A szabályzat aktualizálása megtörtént, az illetékes levéltári jóváhagyás megérkezett.
A Hivatalban a belső kommunikáció egyik eszköze a vezetői értekezlet, melynek keretében a címzetes
főjegyző a szervezeti egység vezetőkkel megbeszéli az aktuális feladatokat, különösen a Képviselő
testület ülésére (Közgyűlésre) készülő előterjesztéseket. A vezetői értekezlet keretében van arra is
lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival.
A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal szervezeti egységeinek
megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.

vezetői

A külső kommunikáció egyik eszköze a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos
honlapja. Az „Általános közzétételi listák" menü pontban kerülnek feltöltésre a nyilvá nos adatok
(szervezeti-, személyzeti tevékenységre-,
működésre
vonatkozó-,
gazdálkodási adatok).
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t„ I t.8
A belső ell enőrzések alkalmával kontrolláltuk a közzétételi kötelezettség teljesítését (amennyiben az
adott t éma kötelezően előírja). A közzétételi lista aktua lizálásait az adott szervezeti egységek
elvégezték. Az ellenőrzés javaslatára hozott intézkedések hatására a belső szabályzatban kijelölésre
kerültek a felelősök, és a munkaköri leírásokban is meghatározásra kerültek a feladatok.
Az intézményeknél a közzétételi kötelezettség teljesítése javult, érvényre jutottak az lnfo tv. előírásai.

lnfromácós és kommunikációs rendszer

kiváló

közérdekű aadatok igénylésére vonatkozó tájékoztatási
kötelezettség teljes ítése

ira tkezelési szabályzat közlevéltári jóváhagyása

jó

közepes gyenge

x
x

ira tkezelési szabályok betartása, iratok teljes körű
iktatá sa

x

külső/belső

x

partnerekkel való kommunikációs szabályok

közzétételi kötelezettség teljesítése, felülvizsgálata
ka pcsolatta rtá s tá rsos ztá lyokka 1

5.

nagyon
gyenge

x
x

Nyomon követés (Monitoring)

A monitoring stratégia elveit a Hivatal a Belső Kontroll Kézikönyvben

megfelelően

meghatározta .

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult
meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek,
eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás,
jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek .
A monitoring stratégia elveit támogatta a belső ellenőrzés azzal, hogy a korábbi pénzügyi kontrollok
szabályos működésének ellenőrzése mellett fokozatosan a szervezetek kockázatkezelésének,
célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége, valamint a pénzügyi
je lentések tartalmát, megbízhatóságát szo lgáló kontrolltevékenységek vizsgálata került előtérbe .
A

belső e l le n őrzéseke n

túl monitoring vizsgálatokat is elvégeztünk. Olyan kontroll ez, mely a korábbi
kiemelt javaslataira hozott intézkedések teljesítését, hasznosulását értékeli. Egy
visszacsatolása az intézkedések végrehajtásának, a belső ellenőri javaslatok hasznosu lásának.
ellenőrzés
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2018. évi monitoring vizsgálatok:
Sorszám

Ellenőrzött szervezeti egység/Ellenőrzött Monitoringot

Monitoring témája

szervezet

Monitoring keretében vizsgált dokumentumok

végezte

Polgármesten Kabinet e ll enőrzési nyo!Th'Onala

1.

Abelsó szabályzatolc felülvusgálata
Nyíregyhaza Megyei Jogú Város
Polgármesteri H1vatalnal,
ennek kereteben a pályázatokkal
kapcsolatos eljárási rend
felülvizsgálatának monitoringja.

Ny1regyháza Megyei Jogú Varos
Polgármesten Hivatala
Polgármesten Kabinet

Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Polgármesterének es Címzetes
Fö1egyzójenek JKAB/669-1/2015 számú egyűttes utasítása
Gélakne Fischer Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Onkományzatának es Polgarmesten
Krisztina Hivatalának Szabályzata a Polgármesteri Hivatal pályazatokkal kapcsolatos
eljárási rendje
Gazdasági Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály, Ellátási Osztály,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőinek
munkaköri leírásai

Az Eszteriánc Északi Óvoda

2.

ellenőrzes i nyomvonal
felülv1zsgálatanak mon1toringja

Esnertanc Északi ÓVOda

Toth Éva Ilona

Eszteriánc Északi Óvoda

Tóth Éva Ilona

Az Eszteriánc Északi Óvoda integrált
3.

4.
1

5.
1

kockázatkezelés ellenőrzésének
monitoringja

Ellenőrzes i

nyomvonal

Kockázatelemzés
Kockázatkezelési szabályzat

AGyermekek Háza Déli Óvoda
ellenőrzés i nyo!Th'Onal
felülv1zsgálatanak mon1tonng1a

Gyermekek Háza Déli Óvoda

AGyermekek Háza Déli Óvoda
integrált kockazatkezelés
ellenőrzésének momtonngja

Gyermekek Haza Déli óvoda

Halcsákné Kéri
Enikő

Halcsákne Keri
Enikő

Ellenőrzési nyo!Th'Onal

Leltározasi és leltárkész1tési szabályzat
Kockázatelemzés
Kockázatkezelési szabályzat

A belső kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a létrehozásuk szándékának
megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén.
A belső ellenőrzés kiemelt feladata volt:
a belső kontrollrend szer fejlesztés ének segítése,
a kockázatkezeléssel kapcsolatos tanácsadá s,
a kockázatkezelés értékelése.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei:
tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói
zárszámadás,
számviteli, pénzügyi beszámolók
hivatali beszámoló
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
statisztikai jelentések
projektek pénzügyi, szakmai beszámolói
teljesítményértékelések, minősítések
felmérések,
kérdőíves tájékoztatások
vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről)
szakmai véleményeztetések
A teljesítménykövetelményeket minden szervezeti egység vezető a közszolgálati TÉR
teljes ítményértékelési rendszeren keresztül félévente meghatározta, illetve évente értékelte,
minős ítette az osztályán dolgozó köztisztviselőket. A teljesítménykövetelmények meghatározásával és
értékelésével egyéni visszacsatolást kapott minden dolgozó a tárgyévi munkateljesítményérő l.
2018. évben valamennyi vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselő (121 fő) határidőben eleget

tett a kötelezettségének, megfelelve a 2007. évi CLll. törvényben előírtaknak .
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nyomon követési rendszer (Monitoring)

kiváló

jó

közepes gyenge

x

monitoring elvek kidolgozása, eszközök meghatározása
folyamatba épített monitoring eszközök, eljárások

x

alkalmazása

x

monitoring eljárások problémáinak feltárása , kivizsgálása
kulső ellenőrzések

nagyon
gyenge

x

koordinációja, nyilvántartása

szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

x

(beszá moltatá sí rendszer)
teljesítménykövetelmények értékelése, minő s ít ések

x

belső

x

kontrollok értékelése (nyilatkozattétel )

kockázatkezelés i ntézkedéseinek és azok teljesítésének

x

felülvizs~á tata

funkcionálisan független belső ellenőrzés kia lakítása,

x

mükodtetése
tervek, stratégiák, célok teljesítésének értékelése

x

(szakmai, pénzügyi beszámoló k, jelentések)

C) Az intézkedési tervek megvalósítása
A 2018 . évi be lső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött szerv/szervezet
vezető i elkészítették az intézkedési tervet, melyet megküldtek Nyíregyháza MJV címzetes
főjegyzőj é nek és a belső ellenőrzési vezetőnek.
A költségvetési szerv vezetőj e a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével döntött az
intézkedési tervek elfogadásáról. Minden esetben elfogadható volt az intézkedési terv, mivel a
feladatot, a feladat végrehajtásának felelősét és határidejét megfelelően határozták meg.
Az intézkedési tervek határidőben elkészültek, beérkeztek a költségvetési szerv vezetőjé hez és a belső
ellenőrzési vezetőhöz.

Az intézkedési terv végrehajtásáról beszámoltak az el lenőrzött szerv/szervezeti egység vezetői az
utolsó teljesítési határi dőt követő 8 napon belül.
Lejárt hatá rid ejű, végre nem hajtott intézkedés nem szerepel a nyilvántartá sban. Az intézkedések
megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

EllenéSnött szervezetek
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
mindösszesen
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

lntétkedések megvalósítása 2018. évben
(darab)
2018. évben végrehajtott 2019. évre áthútódó
2018. évrlSI áthúzódó
Tárgyévi intézkedések
Intézkedések
intézkedések
intézkedések
446

66

354

26

100

Irányított szervek - irányítószervi ellenőrzései

10

90

Gazdasági Társaságok ellenőrzései

6
24

41
215

Intézményi belső e ll enőrzések

Az intézkedések megvalósításának alakulását az
melléklet részletezi.

ellenőrzési

struktúrának

158

S2
66
25
211
megfelelő

74
34

22
28

bontásban a 4. sz.

Összességé ben sokat javult az ellenőrzé si j elentések javaslatainak hasznosulása. Az ellenőrzöttek
konkrét, végrehajtható intézkedéseket hozta k. Az intézkedések végrehajtá sának olyan teljesítési
határidőt határoztak meg, amely biztosította, hogy a hiányosságokat, feltárt hibákat mielőbb
megszüntessék.
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Külső ellenőrzések

A Polgármesteri Hivatalban hét szervezeti egységnél történt külső szerv általi ellenőrzés:
A Polgármesteri Kabinet - Pályázati és Projektmenedzsment Referatúrán, Jegyzői Kabinetnél,
Gazdasági Osztályon, Szociális és Köznevelési Osztályon, Építésügyi Osztályon, Közterület
Felügyeletnél, Ellátási Osztályon .
Az ellenőrzések tárgya : támogatások felhasználása, áfa teljesítésének vizsgálata, projektekkel
kapcsolatos fenntartási kötelezettség ellenőrzése, elszámolásokhoz kapcsolódó pénzügyi
dokumentáció vizsgál ata, hatóság és az ügyfél közeli kapcso latában megmutatkozó integritási
kockázat, személyi illetmény megállapításának e ll enő r zése, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó jogszabályi elő írások érvényesülésének
felülvizsgálata, térfigyelő kameraközpont működésének az ellenőrzése, tűz- és munkavédelmi
ellenőrzések.

Ahol történt külső ellenőrzés ott a szervezet i egység vezetői go ndoskodtak a Bkr.14.§ (1) bekezdésében
meghatározott nyilvá ntartás vezetésé ről.
A külső ellenőrzések nyilvántartásának szervezeti
ko ntrollpont kialakításával.

szintű

szabályozása indokolt , esetlegesen egy

E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó
intézmények külső/belső ellenőrzéseiről
Az intézményekben a külső ellenőrzések elsősorban közegészségügyi, ba lesetvédelmi, tűzvédelmi,
adó, t anfelügyeleti, minoseg1 munkavégzés, adókötelezettség tárgyú ellenőrzések voltak.
Az alábbi táblázat összegzi az intézményeknél külső szervek által végzett ellenőrzéseket :
Ell e nőrzés tárgya

Munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés.oktatás. Udvari
játékeszközök felülvizsgálata, próba tOzriadó
Élelmiszer higiénia, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer
minőségi minősítés.
Légkezelő

Konyha ellenőrzése

berendezés felülvizsgálata

A felvonó müsza ki állapotának ellenőrzése
Erősáramú

berendezések szabványossági felülvizsgálata,

villámvédelem, érintésvédelem felülvizsgálat a
Fűtés megfelelő működése,

kazánszerelés, gázszivárgás

E ll enőrzött

i nté zmények M egállap ítások

Intézked ést

száma (d b)

szám a

igén yel

8

125

32

7

30

15

2

2

0

4

6

3

4

17

3

2

5

4

4

10

5

Csatornavezetékek átvizsgálása, vizméröcsere

2

4

1

Egyes

2

4

0

1

1

0

4

27

8

1

1

0

1

1

0

233

71

Fogorvosi szOrés, fejtetvesség, tisztasági szeml e, munkaköri

alkalmassági vizsgálat

adökotelezettségekellenőrzése

Kozmüvelődési

M1nősítés1

feladatellátás célvizsgálat

el1árás, tanfelügyeleti

ellenőrzés

A közszférában alkalmazandó nyugdíj politikai elveknek az
egés zségugyi dolgozók von a tkozá sá ba n történő
érvényesitéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013 (IV . 26)
Korm. Rendelet 4 §-a alapján

Az Egészségbiztosítási Alapból a finaszírozási szerződés alapján
a telj es munkaidős orvossal végzett iskola-egészségügyi
feladatra kifizetett penzeszkozok fel ha szná lásá na k vizsgálata
ÖSSZESEN
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2017. január 01-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 311/ 2016.{Xl. 24.) számú
határozata alapján intézmények belső ellenőrzési feladatait az Ellenőrzési Osztály látja el.
Az intézmények önálló belső ellenőrzési kézikönyvvel ren delkeznek, melynek felülvizsgálata és
aktualizálása megtörtént.
Az aktualizált kézikönyvet az intézmények vezetői jóváhagyták.
Az intézményi éves ellenőrzési tervet 2018-ban a belső ellenőrök 100%-ban teljesítették.
A belső ellenőrök az éves ellenő rzési tervnek megfelelő ütemezéssel és az ellenőrzési programban
meghatározott feladatok alapján teljes körűen végrehajtották a vi zsgálatokat.
Egy intézmény ellenőrzését egy belső ellenőr végezte. A szűkös kapacitás miatt nem volt arra
hogy egy vizsgálat lefolytatását két belső ellenőr végezze .

le h etőség,

Az új kollégák a regisztrációig, és a belső elle nőrzés eljárásrendjének elsajátításáig önál ló ellenőrzést
nem végeztek, ilyen esetben egy gyakorlott vizsgálatvezető irányításával végzetek részfe ladatot az
el lenőrzési program alapján .
A belső ellenőrzések fókusza az intézményi belső kontrollrendszer megfelelőségének felülvizsgálata,
értékelése.
A szabályszerűségi ellenőrzések prioritást élveztek, mivel az integritás biztosításához
elengedhetetlennek tartottuk a szabályozottság és kontrolltevékenységek működésének minél
teljesebb körű vizsgálatát. Az ellenőrzött témákkal az ellenőrzött területek egyre nagyobb
lefedettségét valósítottuk meg.

A feladatfinanszírozás igénylésének és elszámolásának felülvizsgá latával kontrolláltuk a részletező
nyilvántartásokat, a szabályozási környezetet és megalapozott ságot. Javaslatainkkal segítettük a
megbízható és szabályszerű feladatellátást.
Az iratkezelés vizsgálatával nem csak az iktatás és irattározás szabálysze rűségét és gyakorlatát
ellenőriztük, hanem az adatvédelmi előírások érvényesülését is.
A nyomon követési rendszer értékelésével rávilágítottunk a vezetői beszámoltatás dokumentálásának
fontosságára, a maradványkockázatok elemzésének szükségességére.
A pályázatok elszámolásának, felhasználásának ellenőrzése nem kizáró lag a cé l megvalósulásának
kontrolljára irányult, hanem a pénzkezelés szabályszerűségére, a számviteli elszámolások jogszabályi
előír ásainak érvényesülésére is .
Ellenőrzési

javaslatainkkal hozzájárultunk a kontrollrendszer fej lesztéséhez, a szervezeti integritás

erősödéséhez .

Az elle n őrzések során alkalmazott módszer a dokumentum alapú, téte les helyszíni vizsgálat. A helyszíni
jelenléttel a közvetlenebb kommu nikáció és információ rendszerét erősítettük .
2018 . évben az alábbi intézményi belső ellenőrzések kerül tek végrehajtásra .
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Ellenőrzési téma/terület

Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felulvizsgálata
Bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzése
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Nyomonkovetés i (monitoring) rendszer értékelése
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felulvizsgálata
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése
Sajátos nevelési igényü gyermekekhez kapcsolódó
jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felulvizsgálata
igényű

szabályszerűségi

gyermekekhez kapcsolódó

jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Sajátos nevelési igényű gyermekekhez kapcsolódó
jogosultságot igazoló dokumentációk felulvizsgálata
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Sajátos nevelés i igényű gyermekekhez kapcsolódó
jogosultságot igazoló dokumentációk felulvizsgálata
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Társasági adókedvezményre jogosító támogatás feladatainak
felülvizsgálata

Ell enőrzött

szervezet/intézmény

pénzügyi

szabályszerűségi
szabályszerűségi

Pályázat pénzügyi elszámolása

Sajátos nevelési

Ellenőrzés típusa

pénzugyi

szabályszerűségi

Jósa András Múzeum
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Konyvtá r

pénzügyi
szabályszerűségi

Váci Mihály Kulturális Központ

rendszer

Egészségugyi Alapellátási

szabályszerűségi

Igazgatóság

rendszer
szabályszerűségi

pénzugyi

Eszterlánc ~szaki óvoda

szabályszerűségi
szabályszerűségi pénzugyi

Gyermekek Háza Déli óvoda
szabályszerűségi
szabályszerűségi

pénzugyi
Tundérkert Keleti Óvoda

szabályszerűségi
szabályszerűségi pénzugyi

Búzaszem Nyugati óvoda
szabályszerűségi

szabályszerüségi pénzügyi
Nyíregyházi Cantemus Kórus

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata

szabályszerűségi

Személyügyi tevékenység felülvizsgálata

szabályszerűségi

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata

szabályszerűségi

KÖZIM

Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése

rendszer

Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése

rendszer

Nyíregyházi Szociális

szabá lyszerűségi

Gondozási Központ

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer értékelése
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
Feladatfinansszírozáshoz kapcsolódó igénylések és
elszámolások ellenőrzése

rendszer

Nyíregyházi Család és

szabá lyszerűségi

Gyermekjóléti Központ

szabályszerűségi pénzügyi

Nyíregyházi Gyermekjóléti

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felulvizsgálata

szabá lyszerűségi

Szabályozottság ellenőrzése

szabályszerűségi

Alapellátási Intézmény
GAFEK

az intézmény vezetőinek megfelelő információt szolgáltattak a működésről, a
szabályszerűségről és a kockázatos tevékenységekről. Ezek alapján a költségvetési szerv vezetői a belső
kontrollrendszerben szükséges fejlesztésekre intézkedést tudtak hozni.
Az

ellenőrzések

A megállapításokat az intézmény vezetői elfogadták, észrevételt nem tettek. Javaslatainkra
határidőben intézkedési tervet készítettek, melyet 8 napo n belül megkü ldtek a belső ellenőrzési
vezetőnek. A bel ső elle n őrzési vezető az intézkedések elfogadásáról írásban értesítette az ellenőrzött
szerv vezetőjét.
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A belső ellenőrzések során tett belső kontrollrendszert éri ntő jelentősebb megállapítások,
következtetések és javaslatok:
11ntz.w1ml

A nyomon kovetes1
(morntonng} rendszer
ertékefése

Az 1rotkezeles es az
adatvédelmi szabalyok

felulvizsgalata

JMsbtolt

Mo~

Vbsplot cint

Az e!lenönés1nyomvonal, komzatkeze es
Ellenónes1 nyomvonalaban es 1ntegr.H kocicazate'emzeseben a 2017. l!V
·az intézményvezetó a folyamatgazdák k.1e1oeseról megfele16en gondoskodott,
ellenónesekben te tirt h1anyossagol< megsruntetéséílll tel1es korueo
·az el 1enórzes1 nyomvonal rfüben fedi le az intezmery mükodes stru<tUrá1at.
gondoskod1on:
· a kockázati tenyezók az egyes fooyamato< vonat<ozasában meghatarozásra keruite<.
· az intezmeny ioo"lödés stru<túra1at az e1 enórzesi nyoomoa a fedie le,
A vezetői mon1tonrj! az intez'Tlenyvezetó es a helyettese< á tal valósult meg az
· a koc<ázate emzesében mnden koc.azathoz rendel1en egyedi lmtériurrot.
.ntezménynel végzett 2017 evi e enórzes, nyomvona felülvizsgá'ata és az integrált
· a Kockazatmelés szabá'yzatában
kockazat<eze es e1len6rzese kapcsán fe tárt hiányosságai< 1av'tására hozott
o az integra t koc<;ízat~ze es. rendszerrel kapcsolatos szabályol<at rogz1tse,
1ntmedese< csak részben keru1te< vegreha1tásra
o a kockazat1 tíireshatir értékét mmsze!\Íen határozza meg

Az e,.enórzés, nyomvona'ban nem azonos1totta az irat<eze,és folyamatat Az integrált
kocicazatkeze es rendszer kereteben ne'll tárt fel az iratkezeléssel kapcsolatos
kockazat tényezőket
Az intezményvezető az ellenórzes 1avaslata.ra intézkedési teNet kész1tett, melyben
Az ellenőrzési nyomvonalában határozza meg az iratkezelessel kapcsoatos
rogz tett feladátok el\H!gzéséról beszárro'ó1át az Ellenórzesi Osztály oszta yvezetője
feladatol<at, hatarouon meg mmél szélesebb kórben koc<azat1 tenyezó<et, és a
nészere megküldte
kockázatelemzesében szerepeltesse azokat
Az ellenőrzés• nyomvonalban nem kerulte< rogzítesre az iktatassal kapcsoatos
feladátok. A vezetói rronitoring reszben VOlt eredmenyes, n11ve az eilenórzes,

nyomvonal hiányosságának 1avítására hozott 1ntezkedest reszben ha1tották vegre

Nem megfelelóen IH!gezte az intezmeny az iktatást, mert az mtezmeny!lez beerllezó
Gondoskod1on arrol, hogy valamennyi irat 'ktatasá t e'vegeuek, a te'ieskoniség és
1rat0<at nem iktatta, csak az Ellenőrzes 1 Osztaly reszere küldott válasteve ek
az időrendiség b1ztos.tásáva
kerültek iktatásra ez nem fe·el meg a Korrnanyrendelet 34 § elóirasának.
Palyázat eflenórzese

A kulcskontrollo~ megfelelő tartaln11 e enórzessel va osu11anak meg

A kulcskontrcll0< reszben iooi<odte<

Az intézményi vezetői ellenőrzés keretében hasznos és kockázatmegelőző ellenőrzéseket folytattak. A
felülvizsgálati kontroll az intézményi működés minden területén érvényesült. A vezetői ellenőrzések
erősítették a nyomon követési rendszer fejlődését, így gyakorlatiasabb és hasznosabb monitoring
stratégiát sikerült kialakítani.
Az intézményvezetők kontrolltudatossága példa értékű. Sokat tettek a belső kontrollrendszer
kialakítása és működtetése érdekében. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok csökkenthetők a
kompetenciával rendelkező humán erőforrás biztosításával.
Az intézményvezetők a belső ellenőrzés által felajánlott segítséget, tanácsadást igényelték és
munkájuk során figyelembe vették. Az új adatvédelmi előírásokkal t isztában vannak és megtették a
szükséges szervezési intézkedéseket.
Nyíregyháza, 2019. február 15.
Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

........

30

(JJ

Ny

R E G Y H

Á

Z A

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
1. számú melléklet

2018. évi belső ellenőrzési terv teljesít ése

o ...... ./2019.(V.30.) sz. határozathoz

1. ÖNKORMÁNYZAT
1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE
Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó

Időszak

Polgárm est eri Hivatal

Tárgya:

Belső

stratégia

Vizsgálat vezető

(tárgya, célja, típusa, módszere)

(belső ellenőrök)

kontrollrendszer működésének értékelése

~pitésugyi Osztály

(2017.

évről

Gélákné Fischer
Krisztina

átütemezett)

Cél: annak megállapítása, hogy a folyamatgazda megfelelő
2017. év és részletezettséggel kijelölte a fő-, és alfolyamatokat, feltárta a
kockázatokat és megfelelően történik az integrált
2018.év
kockázatkezelés
aktuális

1.

időszak

Koordináló:
Típusa : rend szerellenőrzés

Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/. : 1 fő x 9 nap
M ó dszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
~

r
1..Jl
Tárgya: Belső kontrollrendszer működésének értékelése

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői

M iskolczy Gabriella
Kabinet
Cél: annak megállapítása, hogy a

be l ső

kontrollrendszer öt

2017. év és eleme a módszertani útmutatónak és belső szabályzatnak
megfelelően lett kialakítva
(kiemelten az ellenőrzési
2018. év
nyomvonal és az integrált kockázatkezelési rendszer)
aktuá lis

2.

időszak

Típusa: rend szerellenőrzés

helyszíni el/.: 1főx9 nap

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

J.

1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. szómú melléklet

r---'T""--------------..-----.
. . . ---------------------------------.
a .„.„./2019.(V.30.) sz. hotórozathoz
Sor
vonatkozó stratégia
Vizsgálat
szám

Ellentsrzött szervezeti egység

Ellenőrzött
időszak

Ellenőrzésre

vezető

(tárgya, célja, típusa, módszere)

(be l ső e ll e n őrök)

Tárgya : Önkormányzati vagyon hasznosításának teljesítmény
szem l életű értékelése

Polgármesteri Hivatal

Pétern é Tő kés Ibolya

Vagyongazdálkodási Osztály
Célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat céljai, tervei
2015-2017. la vagyonhasznosítás terén, hogy alakultak.
év

3.

Koordiná ló:
Lengyelné Petris Eri ka

Típusa: teljesítmény ellenőrzés
helyszíni el/.: 1főx14 nap

M ódszere: dokumentum alapú, elemzéses vizsgálat

Tárgya : Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

Halcsákné Kér i

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

4.

Az "Európai Hatórvórasak Korlátait
Feleltisségű Területi Együttműködési

Csoportosulás létrehozása" ETT-16-

O'\

2016-2017.
2018. év
aktuális

c;r

E nikő

°'

Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnekf-----------1
megfele l ően
történt-e a megvalósítás, amennyiben
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabálysze rűe n
bonyolították-e le.
Megfelelően
gondoskodtak-e az
elkülönített nyilvántartásokról.

i dőszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

0008. kódszámú projekt

Típusa: szabályszerűségi pénzügyi

ellenőrzés

helyszíni el/.: lfő x 12 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

L
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Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának

1. számú melléklet

2018. évi belső ellenőrzési terv telj esítése

Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött

0

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

......./ 2019. (V.30.) sz.

hotórozothoz

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

Halcsákné Kéri

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

Enikő

Célja : anna k megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyibent-----------1
A "Cleanriver - Megvalósíthatósági

s.

tanulmány készítése a szennyvízkezelő
létesítmények fejlesztéséhez
Ukrajnában" START-Danube Regian
Praject Fund projekt

szükséges volt közbeszerzés lefolytatá sa, azt szabá l yszerűen
2016-2017.
bonyolították-e le. Megfelelően
gondoskodta k-e az
2018.év
elkü lön ített nyilvántartásokról.
aktuális
időszaka

Koordiná ló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa:

szabályszerűségi

pénzügyi

ellenőrzés

helyszíni el/.: 1főx12 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

6.

"Látagatácentrum építése és hópárduc
kifutó kialakítása a Nyíregyházi
Állatpark területén" pályázat

.„
°'

Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

' -....J
Miskolczy Gabriella

Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
megfelelően
történt-e a megvalósítás, amennyiben>------ - - - - - .
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen
2016-2017.
bonyolították-e le. Megfe l elően gondoskodtak-e az
2018. év
elkülönített nyilvántartásokról.
aktuá lis
időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa:
helyszíni el/. :

1főx12

szabályszerűségi

pénzügyi

ellen ő rzé s

nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

'J
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Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor

szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

Vizsgálat vezető

ld6szak

(tárgya, eél"Ja, t1pusa,
•
módszere)

(belső ellenőrök)

Gélákné Fischer
Krisztina

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

7.

a „„„./2019.(V.30.) sz. hatórozathaz

Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

"Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése" című TOP6. 6.1-15-NYl-2016-00001 azonosító
számú pályázat

1. szómú melléklet

Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnekt------------1
megfelelően
történt-e a megvalósítás, amennyiben
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabá lyszerűen
2016-2017.
bonyolították-e le.
Megfele l ően
gondoskodtak-e az
2018.év
elkü lönített nyilvánta rtásokról.
aktuá lis
időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa : szabályszerűségi pénzügyi

ellenőrzé s

helyszíni el/.: 1főx12 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

C1'\
Polgármesteri Hivatal

"A nyíregyházi kórház területén
óvoda külső környezetének
fejlesztése" című TOP-6.2.1-16-NYl2017-00002 azonosító számú pályázat

8.

o::>
Péterné Tőkés Ibolya

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

létesülő új

)1

Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyibeni - - - - - - - - - - - t
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabá lyszerűen
2016-2017.
bonyolították-e le. Megfele lően gondoskodtak-e az
2018.év
elkü lönített nyilvántartásokról.
aktuális
időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabályszerűségi pénzügyi

ellenőrzé s

helyszíni el/.: 1főx12 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet

.-----------------------------------------------------------.a
.
Sor
vonatkozó stratégia
Vizsgálat
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött
Időszak

"Büszkeségpontok" pályázat

határozathoz

(belső elle nőrö k)

Tóth Éva Ilona

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

9.

(tárgya, célja, típusa, módszere)

vezető

Tárgya : Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

A KKETTKK-56P-02 jelű

Ellenőrzésre

„ .. ./2019.{V.30.} sz.

Célja: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyibent-----------1
2016-2017.
2018.év
aktuális

szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen
bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az
elkülönített nyilvántartásokról.

időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés
helyszíni el/.: 1főx12 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgá lat

O'\
T

Tárgya: Európai Uniós forrásból és egyéb, nem hazai
forrásból megvalósuló projekt ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal

Tóth Éva Ilona

Pályázatok és projektmenedzsment
Referatúra

Járásszékhely települési

10.

önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatására
kiírt pályázat

\.0

Célla: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek
megfelelően történt-e a
megvalósítás, amennyibent-----------1
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt szabályszerűen
2016-2017. bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az
2018.év elkülönített nyilvántartásokról.
aktuális
időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés
helyszíni el/.: 1fő x12 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ....... /2019.(V.30.) sz. határozathoz

Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzésre

Ellenőrzött

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

1/2. IRÁNYÍTOTI SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELENRÖZ~SEK
Tárgya :
teljesítése

Váci Mihály Kulturális Központ

2018.év
aktuális

11.

Közérdekű

adatok közzétételi kötelezettségének

arról,
Célja :
meggyőződni
az
információs
hogy
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő
kötelezettségeknek, és az elektronikus formában történő
közzétételi kötelezettségnek megfelelően eleget tettek.

Péterné Tőkés Ibolya

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

időszak

helyszíni el/.: 1 fő x 4 nap
Módszere: a közzétett adatok tételes felülvizsgálata

°'
a

Tárgya:
Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének
teljesítése

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

Péterné Tőkés Ibolya

2018.év
aktuális

12.

időszak

meggyőződni
arról,
hogy
az
információs
Célja :
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő
kötelezettségeknek, és az elektronikus formában törté nő
kozzétételi kötelezettségnek megfelelőe n eleget tettek.

Típusa: szabályszerűségi e llenőrzés

helyszíni el/.:

Koordiná ló:
Lengyelné Petris Erika

1főx10 nap

Módszere: a kozzétett adatok tételes felülvizsgálata

6

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi b el ső e ll en ő rzési terv teljesítése

l. számú melléklet

r---T""--------------------.----------------------------------.0
„„„./2019.(V.30.) sz. határozathoz
Vizsgálat
Sor
vonatkozó stratégia
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

Időszak

(tárgya, célja, típusa, módszere)
Tárgya:

K özé rd e k ű

vezető

(bel ső ellenő rök)

adatok közzétételi kötelezettségének

teljesítése

Nyíregyházi Szociá lis Gondozási
Központ

Péterné Tőkés Ibolya
Célja:
meggyőződ ni
arról,
hogy
az
információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXVII. törvény végrehajtásával összefüggő
2018. év
aktuális

13.

'kötelezettségeknek, és az elektronikus formában történőf-----------t
közzétételi kötelezettségnek m egfe l e l őe n eleget tettek.

idősza k

Típusa: szabályszerűségi e ll e nőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap
Mó dszere: a közzétett adatok tételes felülvizsgálata

°'

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNVZATI ELLEN ŐRZÉSEK

0\

Tárgya : Városi nagyrendezvények finanszírozásának és
elszámolásának felülvizsgálata

Nyíregyháza MJV Polgármest eri
Hivatal

Célja: meggyőző dni arról, hogy kialakították-e a m egfe l e lő
kontrollkörnyezetet, cél szerinti volt-e a felhasználás, a
felülvizsgálati kontroll megfe l e l őe n műkö d ött.

Kulturális Osztály

~

Miskolczy Gabriella

2017. év és
2018.év
aktuális

14.

i d őszaka

Típusa: sza bá lyszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.:

1főx18 nap

Módszere: kockázat elemzés alapján kivá lasztott rendezvény

7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

......

.-~~...-~~~~~~~~~~~~~~..-~~~~

Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzött
Időszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

~~~~~~~~~-.

Vizsgálat vezető
( be l ső ellen őrök)

Róka Zoltánné

Célja: Meggyőződni arról, hogy a költségvetési szerv vezetője
és gazdasági vezetőj e eleget tett az államháztartásért fe lel ős
miniszter
által
meghatározott
továbbképzési
kötelezettségnek (ABPE). A vezetői
nyilatkozat a

Polgármest eri Hivatal

2017. év
16.

.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tárgya: A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek
be lső
kontrollrendszer témakörében el őírt
továbbképzési kötelezettség teljesítésének felülvizsgálata . A
vezetői
nyilatkozatban
a
belső
kontrollrendszer
értékelésének vizsgálata .

Önkormányzat költségvetési szervei

15.

1. számú melléklet

a „„„./1019.(V.30.) sz. határozathoz

14 db költségvetési szerv

1továbbképzési
kötelezet tség
teljesítésére
vonat kozó
információkat tartalmazza, továbbá a költségvetési szerv
vezetőjé n ek
értékelése
a
belső
kontrollrendszer
működéséről, összhangban van az ~ves ellenőrzési
jelentésben fogla ltakkal.

Koordináló:
Lengyelné Pet ris Erika

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Módszer e: dokumentum alapú, tételes, adatbekérés útján

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

,J
Tárgya : Egyéb sporttámogatások finanszírozása

Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri Kabinet Sport referatúra
és érintett szervezeti egységek

Halcsákné Kéri Enikő

17.
Egyéb sporttámogatások
finanszírozása -

Célja: annak megá llapítása, hogy a támogatási eljárás, a
2017. év és !pályázati eljárás lebonyolítása, felhaszná lása, beszámolója a
2018. év jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt.
aktuá lis
időszaka

Olimpiai felkészülés támogatásának
ellenőrzése

Típusa: szabályszerűségi , pénzügyi ellenőrzés
helyszíni el/. : 1 fő x 4 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgá lat

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1. szám ú melléklet

2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

EllenlSrzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

ldlSszak

0

....... / 2019.(V.30.) sz.

határozathoz

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Tárgya: Egyéb sporttámogatások finanszírozása

Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri Kabinet Spart referatúra
és érintett szervezeti egységek

18.

Egyéb sporttámogatások
finanszírozása Kiemelkedő sportrendezvények

támogatásának

Célla: annak megállapítása, hogy a támogatási eljárás, a
2017. é~ és 'pályázati eljárás lebonyolítása, felhasználása, beszámolója a
2018. ev jogszabálynak, helyi rendeletnek megfelelően történt.
aktuális

Gélákné Fischer
Krisztina

időszaka

ellenőrzése

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

helyszíni el/.: 1 f ti x 4 nap

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZ~SE
Tárgya: Állami Számvevőszék i ellenőrzés által tett
javaslatokra
hozott
intézkedések
hasznosulásának
ellenőrzése, és a szabályozottság felülvizsgálata

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT

°'

<.N

Róka Zoltánné
Célja: annak megállapítása, hogy az Állami Számvevőszék
ellenőrzése során megfogalmazott javaslatokra megfelelő
intézkedéseket hoztak, azokat határidőben végrehajtották,
2017. év és !továbbá meggyőződni arról, hogy a kialakított szabályozó
megfe l e lő
kontrollkörnyezetet
biztosít
a
2018. év
rendszer

19.

aktuális

f--~~~~~~~~~

működéshez.

időszaka

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/. : 1 fő x 15 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet
a ......./2019.{V.30.) sz. határozathoz

Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzött
időszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Tárgya: Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata

Nyíregyháza és Térsége Víz-és
Csatornamű ZRT

Róka Zoltánné

Célja: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok
által előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget
2017. év és
tett-e.
2018.év
aktuális

20.

időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa : szabályszerűségi

ellenőrzés

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Tárgya : Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT

(')'\

0\

Róka Zoltánné

...~

Célja: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok
2017. év és
által előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget
2018. év
tett-e.
aktuális

21.

id őszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabá lyszerűségi ellenőrzés
helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1. számú melléklet

2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenőrzött

ld6szak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

a ...... ./2019.(V.30.} sz. határozathoz

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Tárgya : Transzferár nyilvántartás felülvizsgá lata

NYÍRW
Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit KFT

Róka Zoltánné

Célja : meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok t - - - - - - - - - - 1
2017. év és láltal előírt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget
2018.év
tett-e.
aktuális

22.

i d őszaka

Típusa: szabályszerüségi

ellenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit KFT

Tárgya: Szabályozottság, kontrollkornyezet kialakításának
felülvizsgálata

°"
1

L;,
Róka Zoltánné

2017. év és l eél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által
2018.év
kötelezően el őírt szabályzatokat a helyi sajátosságok t - - - - - - - - - - t
aktuális
figyelembevételével
elkészítette-e,
biztosított-e
a
időszaka
szabályszerü müködés.

23.

Típusa: szabályszerüségi ellenőrzés

helyszíni el/.:

1főx12

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

11

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá nak
2018. évi bel ső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenőrzött

Ellenőrzött

szervezeti egység

Sóstó-Gyógyfürdők

Időszak

2019. évre áthúzódó ellenőrzés

helyszí 1i ?//.:

')

vonatkozó strat égia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Vizsgálat vezető
( bel ső ellenőrök)

Tá rgya: Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakítása és
transzferár nyilvántartás felülv izsgálata

ZRT

,1,\

Ellenőrzésre

1. számú melléklet
a .„ ..•./2019.{V. 30.) sz. határozathoz

Célja: meggyőz ődni arról, hogy a Társasag a Jogszabályok
által kötelezően e lőírt szabályzatokat a helyi sajátosságok
figyelembevételével elkészítette, bizt.-r,ított a szab:il„szeril
működés.
A
Társaság
tr.::. •<>ferá razás horn as
a
2017. év és kötelezett<é3ének eleget •ett, V'•tr11s o J,igszabál 10k iltal
2018. év elő írt n~.:„;k.;artás ~e~zítési, teplentési kötelePttségét
aktuális
kö""". "·"'''' " " ' '' '•'"''"'
dvége•tc.
idŐiZ< ka

\\I

!'*'''""· "/j··bből '-

\'

.

Típusa: szabályszerilségi ellenőrzés

Róka Zoltánné

- ·'

\,
j l

'

Koordináló:
Lengyelne Petris Erika

Módszere: dokumentum alapú, indokolt esetben tételes
vizsgálat

°'
°'
(]'\
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi
Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

1. számú melléklet

belső ellenőrzési terv t eljesítése

Ellenőrzött

a ......./2019.(V.30.} sz. határozathoz

Ellenőrzésre

Vizsgálat vezető

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

( b e lső elle nőrök )

II. IRÁNYÍTOTI INTÉZMÉNYEK · INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
Tárgya: Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata
13 db Intézmény
Gélákné Fischer
Krisztina
Halcsákné Kéri Enikő
Miskolczy Gabriella
Tóth Éva Ilona
Péterné Tőkés Ibolya
2017. év és
2018.év
aktuális

24-36.

időszaka

Cél: meggyőződni arról, hogy megfelelő iratkezelésit------- - - - - t
rendszerrel,
szabályozással
biztosítják-e
a
belső
kontrollrendszer elvárásait, biztosított-e az adatvédelem.

Típusa: szabályszerűségi

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

ellenőrzés

°"

helyszíni el/.: 56 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat

alapú,

mintavételes,

()"\

indokolt

~

......

Tárgya : Nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése
5 db Intézmény
Miskolczy Gabriella
Tóth Éva Ilona

2018.év
aktuális

37-41.

időszaka

Cél : meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszer
keretén belül megfelelően kialakították és működte t ik a 1----------~
nyomonkovetési rendszert (monitoringot), azon belül is
kiemelten a vezetői monitoringot.

Típusa: rend szere llenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 31 nap

Módszere: dokumentum alapú, kérdőíves vizsgálat
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Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső

Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzött

1. szómú melléklet

ellenőrzési terv teljes(tése

0

Ellenőrzésre

Időszak

.. ... . ./2019.(V.30.) sz.

hatórozathoz

Vizsgálat vezető

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, tlpusa, módszere)

(belső ellenőrök)

Tárgya: Sajátos nevelési igényű gyermekekhez ka pcsolódó
jogosultságot igazoló dokumentációk felülvizsgálata

4 db Intézmény

Gélákné Fischer
Krisztina
Halcsákné Kéri Enikő
Nagy Erzsébet
2017. év és
Cél: meggyőződn i arról, hogy a vezetett nyilvántartások
2018.év
teljeskörűek-e, összha ngban vannak-e a jogszabály á ltal ~---------t
aktuális
előírtakkal.
A belső szabályozásokban egyé rtelműen
időszaka
meghatározták-e a nyilvántartások körét, fele l ősét.

42-45.

Típusa:

szabá ly szerűségi,

pénzügyi

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

e ll e n őrzés

helyszíni el/.: 14 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

~

Tárgya: Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése

°'

w

1 db Intézmény
Halcsákné Kéri

2017. év és Cél: annak megállapítása, hogy a rendelkezésre
2018.év forrásokat megfe lelően,
sza bályszerűen
és
a
aktuális
megvalósítása érdekében használták fel.

46.

Enikő

álló
c é l r - - - - - - --'

időszaka

Típusa:

szabá ly sze rűségi,

pénzügyi

elle nőrz és

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 15 nap

Módszere:
mintavételesen
kiválasztott
rendezvény
elszá molási dokumentumainak tételes vizsgá lata
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

1. számú melléklet

.---..--------------..---------------------------------------.0
Sor
Vizsgálat
vonatkozó stratégia
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzésre

Ellenőrzött

Időszak

vezető

„„„./2019.(V.30.)sz. határozathoz

(belső ellenőrök)

(tárgya, célja, típusa, módszere)
Tárgya : Pályázat pénzügyi elszámolása

1 db Intézmény
Halcsákné Kéri

Enikő

Cél: annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló források
. é leél szerinti felhasználása szabályszerűe n történt-e meg,
2017
· ev s tova· bba· megf e1eI"uen a1ak'1tották -e k'1, mu" ko· dtet1k
·
a
2018. év
.•
kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet.
aktua 11s

47.

időszaka

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa:

sza b ályszerűségi,

pénzügyi

ellenőrzés

helyszíni el/.: 1főx10 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

""'
1'

Tárgya: Személyügyi tevékenység felülvizsgálása

0

1 db Intézmény
Miskolczy Gabriella
Nagy Erzsébet

2018. ~v
aktuális
időszaka

48.

Cél: annak megállapítása, hogy a munkaügyi, személyügyi
!nyilvántartások, adatszolgáltatások rendszere megfelelően
lett kialakítva, biztosítja-e az adatvédelmi sza bályok
betartását, érvényesülnek-e a közalkalmazotti, munkáltatói
jogok és kötelezettségek.

Típusa: szabá lyszerűségi

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

ellenőrzés

helyszíni el/. : 12 nap

M ódszere: dokumentum
esetben tételes

alapú,

mintavételes,

indokolt
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi bel ső ell e nőrzési terv teljesítése

1. szómú melléklet
a ...... ./2019.{V.30.} sz. hotórozothoz

.-~~.-~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~-

Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenőrzött

ldc5szak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Vizsgálat vezető
( b e lső e ll enő rök)

Tárgya: Bevételek és kiadások teljesítésének e l l e nőrz ése
1 db Intézmény
Tót h Éva Ilo na

2017. év és Cél: annak értékelése, felülvizsgálata, hogy a saját bevételek,___ __ _ _ _ _---<
2018.év
a tervezettnek m egfe lelőe n alakultak-e, befolyásolták-e a
aktuális
kiadások alakulását.

49 .

id őszaka

Típusa: pénzügyi ell e n őrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap
M ódszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

°'

Tárgya: Társasági adókedvezményre jogosító támogatás
feladatainak felülvizsgálata

C:>

1 db Intézmény
Tót h Éva Ilona

2018.év
aktuális

50.

id őszaka

meggyőződni
arról,
hogy
a
kedvezményt - - -- - - - - --t
Cél:
igénybevételéhez el őírt feltételek, nyilvántartások vezetése
biztosított-e.

Típ usa: sza bál ysze r űség i, pénzügyi e llen őrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1főx4 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgá lat
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

1. szómú melléklet

2018. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött
Időszak

0

......./2019.(V.30.)

sz. hatórozathaz

Vizsgálat vezető

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

(belső ellenőrök)

Tárgya: Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó igénylések és
elszámolások ellenőrzése

1 db Intézmény

Nagy Erzsébet
Péterné Tők és Ibolya

2017. év és Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és felhasználás,
2018. év elszámolás a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon,1----------1
aktuális
időben történt, az igénylést és elszámolás alátámasztó

51.

időszaka

dokumentációk megalapozottak.

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

ellenőrzés

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat

helyszíni el/.: 1 fő x 3 nap

alapú,

mintavételes,

indokolt

0\
'J

Tárgya: Szabályozottság ellenőrzése

~

1 db Intézmény

Nagy Erzsébet

2018.év
aktuális

52.

időszaka

'Cél: meggyőződni arról, hogy az irányító szerv és feladat,___ _ _ _ _ _ _ _„
struktúrájában
bekövetkezett változásokat a
belső
szabályzatokon átvezették-e.

Típusa: szabá lyszerűségi ellenőrzés

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1főx8 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
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2/a. számú melléklet
a .........../2019.(V.30.)határozathoz

2018. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény)

Nyíregyháza Önkormányzat

Szabály-

ellenőrzés

szerűségi

terv

1 tény

db

Önkormányzat összesen
Polgármesteri Hivatal összesen
Tervezett ellenőrzés

2017.

évről

Szakmai-

Rendszer-

7,0
2,0
1,0
1,0

terv

Szabályszerű~égi-1 szabályszerű~égi-

Pénzügyi

Pénzügy1

1 tény

terv

tény

db

1,01

2,01
1,0
1,0

24,o
0,0

terv

1 tény

1,0
0,0

1,01
0,01

16,0
6,0
6,0

terv

1

tény

terv

db

1s,01
7,01
7,0

o,o
0,0

átütemezett
Soron kívüli kapacitás

c~::::::w::::::..

.::::::w::::::~

~:::·.::w:::::::

~::::::w::::::.

~::::::w::::::.

Terven felüli kapacitás

.::::::w::::::.

.::::::w::::::.

.::::::w:::::::

.::::::w::::::.

.::::::w::::::...

Összes ellenőrzés

ellenőrzés

pénzügyi

db

25,0I
0,01

Teljesítmény

1 tény

terv

db

0,01
0,01

1,0
1,0
1,0

1 tény

db

1,01
1,01
1,01

49,0
9,0
8,0
1,0
~::::::w:::::::

.::::::w::::::.
.::::::w:::::::·

::::::w::::::.

L••

52,0
10,0
9,01
1,01
0,01
0,01

Irányított szervek irányítószervi
ellenőrzések

összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

0,0

0,0

3,0
3,0

3,0
3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.::::::w::::::~

.::::::w::::::.

~::::::w:::::::.

~::::::w::::.·::

~::·.:::w:::::::.

.::::::w:;::::~

.::::::w::::::.

.::·.:::w::::::.

.::::::w::::::.

:.::·.::w::::::.

.::::::w::::::.

:.::·.::w::::::.

0,0

3,0
3,0
0,0
0,0

3,0
3,01
0,01
0,0

0,0
Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Önkormányzat Gazdasági Társaságai
összesen

Tervezett ellen őrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

0,0

1,0
1,0

~::::::w::::::

~::::::w::::::..

.::::::w::::::.

.::::::w::::::.

0,0

0,0

4,0
4,0

2,0
2,0

0,0

0,0

.::::::w:::::::
.::::::w::::::..
5,0
5,0

0,0

0,0

2,0
2,0

..::::::w::::::.

..::::::w::::::..

.::::::w::::::.

0,0

.::::::w::::::.

::::.::w:::::::

.::::::w::::::.

.:::::·.w::::::..

.::::::w::::::.

16,0

15,0I

1,0

1,01

Tervezett ellen őrzés
Soron kívüli kapacitás

5,0

5,0I

15,0I

1,0

1,01

~::::::w::::::~.

16,0
.::::::w::::::~

Terven felüli kapacitás

.::::::w::::::..

.::::::w::::::..

0,0

0,0

.::::::w::::::.·

.::::::w::::::..
5,01

0,0
~::::::w:::::::.

.::::::w::::::..
5,0

3,0
3,0

~::::::w:::::::

~::::::w::::::~

Irányított intézmények ösvPsPn

f-, (

°'

·-i
•..)

Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen

8,0
8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.::::::w:::::::.

~:::·.::w:::::::

~::::::w::::::~

.::::::w::::::~

.:::::·.w::::::..

.::::::w::::::~

3,0
3,0
0,0
0,0

5,0
5,0
0,01
0,01

0,0

4,0
4,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0

5,0
5,0
0,0'

.~:::::w::::::.
.::::::w::::::.

.::::::w::::::..
.::::::w::::::.
8,01
8,0

0,0

0,01

0,0
~::::::~::::::~

::::::w::::::.

L ••

0,0

0,01

29,0
29,0i
0,0

0,0

1/b- szómU mrl1'lcl't
/1019(V.30 )hatórozathoL

2018. i vben mecvalósult ellenördsek típusonkint

Ellen6rzött szerv

Rendszer

Szab6/ysur0ségl

Pénzügyi

Szab6/ysur0ségi, pénzügyi

Szakmai, szab61ysur0ségl, pénzügyi

Teljesltmény ellen6rzés

7 db Európai Uniós forrásból és egyéb nem
hazai forrasból megvalosuló projekt

Kontrollrendszer mukodesenek ertékelés•

ellenőrzése

(~pítesugy1 Osztály)

(Polgármesteri Kabinet - Pályázatok és

Polgár mest eri

Onkormányzat1 vagyon hasznos1tasanak
telJesítmenyszemléletü ertékelése
(Vagyongazdálkodási Osztály)

Pro1ektmenedzsment Referatura)

Hi vatal
Kontrollrendszer műkodésenek ertékel•s•
(Jegyzői Kabinet)

Moncz Zsigmond
Megyei és Városi
Konyvtár
Irányított szervek
lrányítószervl
•llenőrzések

Kozordekű adatok

kozzététeh

Nyíregyházi Szociális

kotelezettségének

Gondozas1 Kozpont

tel1es1tése
Váci Mihály Kulturális

Kozpont

Állami Szamvevőszek1
ellenőrzés

által tett

Javaslatokra hozott
intézkedések

Nyíregyházi Állatpark

hasznosulásának

Nonprofit KFT

ellenőrzése,

és a
szabályozottság
felulvizsgálata
Nyíregyháza es
Térsege V1z- es
Csatornamű ZRT

Önkorm ányzati
gazdasági
társaságok/
nonpr ofit
siervezetek

Transzferár
ny1lvantartas

NYÍRTÁVHŐ
NyíregyháZI
Távhc5szolgáltato KFT

NYÍRW Nyiregyhall
Varosuzemeltetc5 és
Vagyonkezelő

Nonprofit KFT
Szabályozottsag,
kontrollkornyezet
k1alakítasanak
felulvlZsgalata

/

/'

NylregyháZI
Turiszt1ka1 Nonprofit
KFT

,..,...

2/b sz6mu m~l~klt!t
/2019{V.30 Jhotá1orathoz

2018. évben m•evalósult •llenöriések típusonként
R~ndsz~r

Ellen6rz/Jtt szerv

Szab61yszer0ségl

Szab61yszerlíségl, pénzügyi

Pénzügyi

Önkormányzat

A Polgarmestero Hivatalnál és 14
koltsegvetés1 szervnel a vezetó1nek es

kö ltségvetés!

gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer

Szakmai, szab6/yszer0ségi, pénzügyi

Teljesítmény ellen6rzés

témakoreben előírt tová bbképzeso

szervei

kotelezettseg teliesotésenek felulvozsgala ta

Várost nagyrendezveny finanszírozásanak és
elszámolásanak felulvozsgálata
( Nyíregyh aza MJV Polg.H1v. Kulturáhs
Osztály)

Önkormányiat
támogatott
szervezetei

1 sportszervezet és 1 sportoló
sport támogatásának

Egeszségugy1
Alapellátáso
Igazgatóság

Egészségugy1

Bevételek es kiadások

Alapellátási

teliesltesónek

lgazgatosag

ellenőrzese

ellenőrzése

Váci Mihály Kulturális
Kozpont
Eszterlanc ~szaki

Moncz Zsigmond

óvoda

Megyei és Városi
Konyvtar
Váci Mihály Kulturahs
Kozpont

0\
'..J

Jósa András Muzeum

~

Eszterlanc ~szaki
óvoda

Eszterlánc ~szaki

Gyermekek Haza Oéh

óvoda
Gyermekek Háza Oéh
Önkormán yzati
Intézmények

Nyomonkovetést

(monitoring) rendszer
értékelése

Nyíregyházo Család· és

Iratkezelés és
adatvédelmi

GyermekJólét1

szabályok

Kozpont

felulvozsgálata

Óvoda
Tundérkert Keleti
Óvoda
Búzaszem Nyugati

Sajatos nevelési
1gényO gyermekekhez
kapcsolódó
Jogosultságot igazoló

óvoda

dokumentációk

felülvozsgálata

óvoda
Nyíregyházo

Nyoregyhazo Szoc1áhs
Gondozaso Kozpont

Gyermekjólét i

Búzaszem Nyugati

Alapellátási

ÓVoda

lntézmeny
Nyíregyhazo Család· es
Gyermekj0let 1
Kozpont
Nyoregyházo Szociális
Gondozaso Kozpont

KOZIM

Nyíregyházo Cantemus

Kórus
KOZIM

Tundérkert Keleti
óvoda

2018. ~vben megvalósult

Ellen6rzött szerv

Rendszer

Szab61yszerGségi

Személyugyi
tevekenyseg

KOZIM

felulvizsgálasa
Szabályozottsag

ellen6rzese

GAFEK

Pénzügyi

1/ b s.z6mU m~lltkl~t
./ 1019 (V 30.}har6rozathor

ellen6rz~sck típusonk~nt

Szab61yszeraségl, pénzügyi

Az intézmény
rendezvenye1nek
ellenórzese
Pályázat pénzugy1

elszamolasa

Önkormányzati

Társasági
adókedvezményre

lntérmények

JOgos1to támogatas
feladatainak
felulvizsgálata

Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó
1genylések es
elszamolások
ellenőrzése

Szakmai, szab61yszerGségl, pénzúgyl

Telfesltmény e/len6nés

Jósa Andras Muzoum

Móricz Zsigmond
Megyei es Városi
Konyvtar

Nyiregyház1 Cantemus
Kórus

Nyíregyházi
Gyermek1ólét1
Alapellátasi
Intézmény

°"
c..n

"""-J

2018. évi

Ellenőrzések

Nyíregyháza Önkormányzat

1. Önkormányzat összesen
1. Polgármesteri Hivatal összesen
Tervezett e ll enőrzés
a)
2017. évről átütemezett
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring
2. lrányítószervi ellenőrzések összesen
a) Tervezett ellenőrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felü li kapacitás
d) Monitoring
3.

Egyéb Önkormányzati ellenőrzés
osszesen

a) Tervezett ellenőrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring

4.

Önkormányzat Gazdasági
Társaságai összesen

a) Tervezett e ll enőrzés
e) Soron kívüli kapacitás
d) Terven felüli kapacitás
e) Monitoring
5. Irányított intézmények összesen
a) Tervezett ellenőrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
d) Monitoring

/'

terv
db
49,0
9,0
8,0
1,0

tény
55,0
11,0
9,0
1,0

Belső ellenőrzési

terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

összesen
terv
tény
Ellenőri nap
1444,0 1316,0
404,0
255,0
203,0
225,0
26,0
25,0
170,0
0,0

terv

Tanácsadás
tény
terv

db
3,0
1,0
1,0

1,0
0,0

tény
nap
15,0
4,0
5,0
0,0
5,0

3. számú melléklet
a ......./ 2019.(V.30.) sz. határozathoz

Képzés
terv
tény
nap
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

Egyéb tevékenység
terv
tény
nap
197,0
209,0
37,0
37,0
37,0
37,0

Saját kapacitás
terv
tény
Kapacitás
1696,0
1569,0
486,0
332,0
302,0
285,0
26,0
25,0
170,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0

1,0

5,0

5,0

3,0
3,0

3,0
3,0

78,0
78,0

75,0
75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0
12,0

12,0
12,0

90,0
90,0
0,0
0,0
0,0

87,0
87,0
0,0
0,0
0,0

3,0
3,0

5,0
5,0

78,0
78,0

125,0
125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0
12,0

20,0
20,0

90,0
90,0
0,0
0,0
0,0

145,0
145,0
0,0
0,0
0,0

4,0
4,0

30,0
30,0

6,0
5,0

99,0
94,0

130,0
125,0

1,0

5,0

5,0

30,0
29,0

785,0
780,0

73 1,0
725,0

1,0

5,0

6,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

16,0
16,0

20,0
20,0

120,0
115,0
0,0
0,0
5,0

150,0
145,0
0,0
0,0
5,0

1,0
1,0

1,0
1,0

5,0
5,0

4,0
4,0

0,0

0,0

120,0
120,0

120,0
120,0

910,0
905,0
0,0
0,0
5,0

855,0
849,0
0,0
0,0
6,0

CT\
-.......J

°'

4. számú melléklet
a ......./2019.(V.30.} sz. határozathoz

Intézkedések megvalósít ása
2018.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata

2017.évrőláthúzódó

Tárgyévi

intézkedések

intézkedések

2018.évben

2019. évre

végrehajtott

áthúzódó

intézkedések

intézkedések

ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HI VATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI

arány

%

db

MINDÖSSZESEN

Megvalósítási

446

354

158

69

42

231

143

130

52

26

100

52

74

41

66

Polgármesteri Kabinet (intézkedési tervek végre hajtásának határideje az
áth úzód ó intézkedések eset ében 2019. év)

12

Polgármesteri Kab inet - Sportreferatúra

12

Polgármesteri Kabinet - Közbeszerzési Ref eratúra

3

3

Polgármesteri Kab inet - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

26

26

Címzetes Főjegyző

1

14

s

10

12

14

20

6

Igazgat ási Oszt ály
Adóoszt ály
Főé pítész i Osztály

Gazdasági Osztály

]'.

.....

Közterület - Fel ügyelet
Ellátási Os2tály

7

3

4

s

2

3

11

Vagyongazdálkodási Osztály

2

s

J egyzői

3

11

Kabinet

Szociális és Köznevelési Oszt ály

4

Ku lt urális Osztály

4

4

s

9

3

3

90

66

34

21

19

2

4

12

2

Egészségügyi Alapellát ási Igazgatóság

4

1

3

Nyíregyh áz i Cantemus Kó ru s

4

2

2

Gyermekek Háza Déli Óvoda

4

2

2

Eszterlán c Északi Óvoda

s

0

s

Búzaszem l'Jyugati Óvoda

4

2

2

Vá rosf ejleszt ési és Vár osü zem eltet ési Osztá ly
Építésügyi Osztály
IRÁNY ÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI E LLEN ŐRZÉSE I

10

M óricz Zs igmond M egyei és Vá rosi Kö nyvtá r
Jósa Andrá s Múzeum

10

66

1

4. számú melléklet
a ...... ./2019.{V.30.) sz. határozathoz

Intézkedések megvalósít ása
2018.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata

2017. évről áthúzódó

Tárgyévi

intézkedések

intézkedések

2018.évben

2019. évre

végrehajtott

áthúzódó

intézkedések

intézkedések

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT

4
10
10
4
4
8
4
41
16

NYÍRTÁVH Ő

4

NYÍRSÉGVÍZ

3

NYÍRVV

6
12

Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyházi Szociál is Gondozási Központ
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
KÖZIM
GAFEK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

6

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit KFT
Nyíregyházi Ipari Park KFT

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS

6
24

2

8
7

1
0
6
4
25
16

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Gyermekek Háza Déli Óvoda

11

11

Eszterlánc Északi Óvoda

19
16
15
15
15
16

19
16
15

11

34

14
32

8

11

Tündérke rt Keleti Óvoda
Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

10

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
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Melléklet a BELL/3-50/2019. számú előterjesztéshez

határozattervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ . ./2019.

(V.30.) számú

határozata

az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A

Közgyűlés

a 2018. évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat felügyelete alá
tartozó intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatairól, a Polgármesteri Hivatalban
lefolytatott ellenőrzésekről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Ügyiratszám: VFEJL/7-49/2019.
Ügyintéző: Zákány Zoltán
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- Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. 1. és II. félévi
teljesítésére
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019 .(IV.25 .) számú határozatában foglaltak alapján
megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolót, valamint
kérte a Közszolgáltatót a vonatkozó

szerződéses időszakok

és

szerződéses

rendelkezések szerinti

beszámolók elkészítésére és benyújtására .
A Közszolgáltató a 64/2019.(IV.25 .) számú határozatának 3. pontjában foglaltakra, 2019. május 14-én
a 2018. évi II. félévre vonatkozó beszámolót megküldte a Megbízónak.
A 2018. II. félévi beszámoló V. pontja alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018 .
II. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929
ezer Ft-ot teljesített, így elszámolási különbözetként 1.901 ezer Ft túlfizetés jelentkezik 2018 . II.
félévre vonatkozóan . Ebben szerepet játszik a települési önkormányzatok helyi közforgalmú
közlekedésének normatív támogatása, valamint az üzembe állított CNG autóbuszok kedvezőbb
futásteljesítménye.
A Szolgáltató a 2018. 1. félévről készített beszámoló V. pontja alapján, valam int könywizsgálói
nyilatkozatban 2018. 1. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447 .305 ezer Ft,

melyből

326.750

ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018 . 1. félévben, így elszámolási különbözetként
további 120.545 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezett.

A Szolgáltató a 2018. évi beszámoló V. pontja , valamint a mellékletben
nyilatkozat alapján, 2018. évre vonatkozóan 118.644 ezer Ft

előzetesen

szerepl ő

megfizetett

könyvvizsgálói
előlegen

felüli

ellentételezési igény jelentkezik, melyet a Közgy ű lés a 64/2019.(IV.25.) számú határozat 2. pontjában
állapított meg.

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy a beszámolókat megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni

szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. május 22.

"1!YY--

Dr. Kovacs
Ferenc
'
polgármester

--
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Melléklet a VFEJL/7-49/2019. sz. előterjeszté shez
Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűl ésének

....../2019.(V.30.} sz.
határo z a ta

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. 1. és II. félévi
teljes ítéséről

A Közgyű lés

1./ az Észak-magyaro rszági Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási
határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszá llítás 2018. évi 1. és II. félévre
vonatkozó beszámolóját megtárgyalta .
2./ a 2018. 1. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (1.sz . melléklet) alapján a 120.545 ezer Ft
ellentételezési igényt elfogadja .
3./ a 2018. II. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (2 . sz. melléklet) alapján a 1.901 ezer Ft
túlfizetést elfogadja .
4./ a 2018. 1. félévi és 2018. II. félévi beszámolók és könyvvizsgálói nyilatkozatok alapján a 2018. évre
az ellentételezési igény összegét 118.644 ezer Ft elfogadja és egyösszegű kifizetését elrendeli.
Határidő :
Felelős:

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására megjelenő pályázat benyújtásáig
Patóné Nagy Magdolna osztá l yvezető

Nyíregyháza, 2019. máj us 30.

Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetői
3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
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2. sz. melléklet a „„/2019(V.30.)sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés
2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette:

Kocsis Tibor forgalmi igazgató
Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte :

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes
Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta:

Pelcz Gábor vezérigazgató

Kés2ült~

Nyíregyhá!a M@gy@i Jogú Vároa Közgyűléaének 2019. május havi ülésére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Tartalomjegyzék
1. Vezetői összefoglaló, bevezető ....... ...... .................................................... .......................... 3
II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása ............. ................. .... 6
Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények ....... ..................... ..................... ?
111. 1. A szolgáltatások folyamatossága ..... .................. ...... ................................. ................ ..... 7
Ill. 2. Személyszállítási feltételek ............. .. .... ....... ............ ............. ....... .................................. ?
Ill. 3. A menetrend , menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása ..... ...... ....... ...... ... 8
Il l. 4. Szolgáltatási színvonal , minőség , mennyiség ...................... .............. ........... ................. 8
IV.

Működési

feltételek .... ............ ...... ..................................... ..... ................ ................ ........... 8

IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata ........ ....... ......... 8
V. Pénzügyi feltételek ........................... ............. ...... .. ..... .. .......... .. ..... ...... ...... ....... ...... ........ 11
VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés .. ........ .. .. .... . 15
- A 2018. II. félévi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok ..... ...... ...... .. .... .. ............ .......... ... 15
- Foglalkoztatottak száma ............................ ......... .... ...... ....... ............................................... 16
- Késett, kimaradt járatok száma 2018 . Vll.-Xll. hónapban ........... ................. .................... ... 17
- Panaszok és

közérdekű

bejelentések ... .... ..................... .......... .. ..... .. ..... ............ ....... ....... .. 17

- A végrehajtott menetrend-módosítások ................................... ........................................... 19
- Az utas szállítás általános körülményei .... ....... ...... .. .... ....... ................... ...... ...... ....... ..... ..... 19
- A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok ... .................. .... 19

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2. sz. melléklet: 2018. II. félévben a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
3. sz. melléklet: A társaság 2018. II. félévi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási
Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
4. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi
személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. II.
félévi elszámolása
5. sz. melléklet: Könywizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2018. II. félévi
teljesitésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte :

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, lgnacz LaszlO közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyű lésének

2019. május havi ülésére
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Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

1. Vezetői összefoglaló,

bevezető

2018. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta . A szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos
volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás
működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási
Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31 .
napjáig volt jogosult.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató
csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás
ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú
közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 334/2016. (Xll.15.) sz. határozatával elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. január 1.
napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig volt jogosult és egyben
kötelezett.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI . törvény 24. § (4) d) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül
a közszolgáltatás folyamatossága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés
megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017. (IV.27.) sz. határozata alapján Felek
között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására került sor,
időbeni hatálya 2018. június 30.Az időbeni hatályon túl néhány pontja módosult és kiegészült a
szerződés a CNG üzemű autóbuszok üzembeállításának előkészítésével.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatója által 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés
módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás
folyamatossága érdekében 2018. JUnius 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést
meghosszabbítjuk, és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az
önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemű , új autóbuszok üzembeállításának
előkészítésével .

töltőállomás műszaki

A CNG
működés

átadás-átvételének folyamata 2018. január 19-én lezárult, a
megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése folyamatban volt. A CNG

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesitésére vonatkozóan
Elökészltette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte:

Dr. Miskolci Kdtdlin vezl'lrigazgató-hQlyllttlls. Ignácz László l<özlllklldl'lsi főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nylregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

2019 május havi ülésére
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autóbuszok átadás-átvételi eljárása 2018. február 31-ig lezárult. Az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata az átadásátvételi
eljárásokkal
párhuzamosan
előkészítette
az
üzemeltetésre
vonatkozó
rendelkezéseket, melyet az önkormányzat képviselőtestülete az 1/2018. (1.25.) számú
határozatában fogadott el.
A szerződésmódosítást az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKOP IH részére is
megküldte figyelemmel arra, hogy a kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített fenntartási
időszakra vonatkozó kötelezettségeket az önkormányzat közszolgáltató útján kívánja teljesíteni
a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés keretei között.
A módosított Közszolgáltatási Szerződés időben i hatálya alatt, illetve azt követően is
egyeztetéseket folytattak a felek, de a szerződéstervezetek vonatkozásában nem tudtak
megállapodni.
További egyeztetések eredményeként 2018. december 20.-án új Közszolgáltatási Szerződést
kötöttek a felek, és abban állapodtak meg, hogy a Szerződést visszamenőleges hatállyal
alkalmazzák 2018. július 01 . napjától kezdődően arra figyelemmel, hogy Szolgáltató a
szolgáltatást a menetrendnek megfelelően , folyamatosan biztosította.
Társaságunk a 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 2018.
augusztus 31 -én benyújtotta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. 1. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve
ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
ellentételezésére vonatkozó igényéről szóló tájékoztatóját.
2018. 1-VI. hónapra vonatkozóan önkormányzati támogatási előleg összege 326.760 ezer Ft,
azaz háromszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanezer forint, melyet az önkormányzat átutalt
társaságunknak.
A Szolgáltató 2018. II. félévére tervezett ellentételezési előleg összegét 72 396 EFt/hó
összegben jelölte meg, a Megbízó azonban az előleg összegeként 54 460 EFt/hó összegű
ellentételezés előlegről határozott és ezen összeget folyósította.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú
mellékletének 1. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből
biztosítandó támogatás összege 2018. évben 53 169 EFt éves összegben került
megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.
A 2018. december 20-án kelt Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja,
hogy . a szolgáltató köteles 2019. január 31-ig a .szolgáltatás minőségének és
gazdaságosságának jellemzőiről , az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben
összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános
tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi
közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.
A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfele lően társaságunk
a várható 2018. üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 37-1/2019. iktatószámon
2019. január 31 -én megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási
Szerződésének 2018. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta.
Tárgy; Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö
Ellenőrizte; Dr. Mi~kolci Katalin vez:erigaz:gató-helyette~ , Ignácz ~á:izló köz:lekede:ii föig~z:g~tó
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyQlésének 2019. május havi ülésére
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A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.1.18. pont utolsó bekezdése úgy rendelkezik, hogy
Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített beszámolót
2019. március 31 . napjáig a Megbízónak megküldi.
Társaságunk e rendelkezéseknek megfelelően 2019. március 28-án benyújtotta a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. évi tényleges
teljesítéséről készített beszámolóját.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019.(IV.25.) számú határozatában
foglaltak alapján megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására
vonatkozó beszámolót és többek között úgy rendelkezett, hogy az egyes közszolgáltatási
szerződések rendelkezései szerint e/készített beszámolók alapján állapítja meg az
ellentételezési igények konkrét összegét, ennek megfelelően kérte e/készíteni külön
2018.11. félévére vonatkozó beszámolót is.
Jelen előterjesztésünk célja, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint
Szolgáltató, a fenti határozat (64/2019.(IV.25.) 3. pontja alapján - 2019. május 15. napjáig - a
menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedés 2018. II. félévi tényleges teljesítéséről
készített beszámolójában a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges
tényt és körül ményt ismertessen a Megbízóval.
A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését
használva készítettük el.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészitette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte :

Dr. MisKolci Katalin vezérigazgató·helyettes. Ignácz László KözleKedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

5

E~3
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend
szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés
alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 80 db autóbusszal látott el 2018. évben. A
vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km .
2018. II. félévben szállított utasok száma 8,2 millió fő . A város egybefüggően beépített területén
kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés
látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.
A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a
babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság
járművein. Ezért utasaink a városban minden vonalon, minden nap kizárólag alacsonypadlós
autóbusszal közlekedhettek.
Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti , melyet utasaink
jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az
Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos
kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása .

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállltásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte ; Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Közg yűlésé nek 2019. május havi ülésére
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Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1. A szolgáltatások folyamatossága

2018. II. félévben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk .
2. Személyszállítási feltételek
2. 7. Utastájékoztatás

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2017/2018-as menetrendi időszak kezdő napja
2017. december 10. nap volt. A 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi
időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c.
kiadvány érvényességét 2018. december 8-ig meghosszabbítottuk.
A 2018. december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki , melynek menetrendi tartalma megegyezett
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(Xll.15 .) sz. határozata alapján
megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend
módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A
www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának
aktualizálását folyamatosan elvégeztük.
2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás
2.8.1. A gépjárművezetőket , valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség

szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás
szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így
különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói
szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a
vezetéstechnikai tudnivalókra.
gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő
formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus
állapotú formaruha viselését.

2.8.2. A

Minőségirányítási rendszer
alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A
forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk,
illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat
nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az
írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül , de maximum 30 napon
belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak
megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

2.1.1 . Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a

Tárgy: Beszámoló az tszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenörizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közg yűlésének 201 9. május havi ülésére
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3. A menetrend , menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk
arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a
személyzet udvarias, segítőkész legyen.
2018. július 1-től december 31 -ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.
3.5.
Elöre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat
akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események,
rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend
változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg.
2018. II. félévben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több
helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.
Szolgáltatási színvonal, minőség , mennyiség

4.

4.1. Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen :
menetrendszerűségre ,

járatok pontosságára ,
zsúfoltságmentességre,
utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára ,
megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére.
4.2.

IV.
3.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 1O percet meghaladó késésekről az okok
feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről,
keletkezett adatokról , kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást
vezetünk .

Működési feltételek

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata

3.1 .2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján

közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben e lőírtak
szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak
megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk.
A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a
javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető
nyilvántartást vezetünk.
Tárgy: Beszámoló az tszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte:

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgatö-helyenes, Ignácz László közlekedési föigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyű l ésének

2019. május havi ülésére
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3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák

kihelyezéséről

és fenntartásáról gondoskodtunk.

3.3. Járművek
2018. december 31 -én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 6,66 év.
Az előző évek magas átlagéletkorú autóbusz állomány megújulása érdekében a helyi
önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 2018. évben Nyíregyháza helyi
közlekedésének járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbusz
(34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely,
128 állóhely) csuklós autóbusz. A 41 db új jármű beüzemelésére 2018. év január-február
hónapokban került sor, a korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db
SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018. év
végén az ÉMKK autóbusz állomásai által foglalkoztatott jármű állományok közül kiemelkedően
a legalacsonyabb mértéket képviseli .
Az új járművek beüzemelését követően a Társaság jármütipizálási elképzeléseinek megfelelően
a helyi állomány valamennyi egyéb típusú autóbusza áthelyezésre került az ÉMKK BorsodAbaúj-Zemplén megyei üzemeihez. 2018. 11. félévben 1 db Solaris Urbino 12 típusú autóbusz
személyszállítási tevékenységet nem végzett, mivel motortéri tüzeset miatt nem volt
forgalomképes a jármű . Figyelembe véve, hogy a jármű nem volt gazdaságosan javítható, ezért
2019-ben selejtezésre került, viszont a 2018. december 31-ei járműállományban még szerepelt.
A jelenlegi állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi
közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.
Az üzem 2018. II. félévben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges
darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt)
autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek .
A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a
menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint
igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok
részaránya a teljes állomány 100%-át teszi ki.
A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő
gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az
autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga ; tachográf
kötelező
·hitelesítés
és
illesztés;
személyszállítási
engedély;
stb.),
valamint
felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH
által kijelölt vizsgahelyen .
Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása
érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn
a Nyíregyházi üzem telephelyén .
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső
takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak. A
Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 80 db autóbuszt (75 szóló és 5
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üze mvezető

Ellenörirte: Dr. Miskolci Katalin vezerigazgatú·h!!lyettes, Ignácz László lcözl!!K!!dési föigllzglltú
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének 201 9. május havi ülésére

9

{

\

'/

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

csuklós) foglalkoztattunk 2018. II. félévben , amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat,
illetve diagram tartalmaz.
Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2018. december 31 .
Gyártmány név

Típus név

Db

Kivitel

MAN CNG

LIONS CITY B 2007. 46.012

5

CSUKLÓS

MAN CNG

LIONS CITY B 2007. 46.010 36

SZÓLÓ

SOLARIS

Urbino10

1

MIDI

SOLARIS

Urbino12

28*

SZÓLÓ

SOLARIS

Urbino15

10 HOSSZITOTT SZÓLÓ

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2018. december 31 .

NYIREGYHAZA HELYI foglalkoZlillasu al.Cobuszainak STATISZTIKAI eletkor szerillo megoszlasa 2018. december 31
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&ssze:sen: 80 db attacéletkor 6,66ev
szóló. 7S db
átlaceletkor 7,04 év
nuldós S db •ttacelet kor - 1,01 e v

járműállomány

km/jármű ,
km/jármű .

átlagos göngyölített futás-teljesítménye (2018 . december 31.) 359 457
ezen belül a szóló járműveké 381 060 km/jármű, míg a csuklós autóbuszoké 35 417
2018 évben a 80 db helyi foglalkoztatású autóbusz átlagos futásteljesítménye 46 177

km/jármű/év

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesitésére vonatkozóan
Előkész ítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenörizte; Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési fő i gazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közg yűlésé nek 2019. május havi ülésére
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Az. autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be.
Emissziós
osztály

Db

EURO 3

9

EUR04

30*

EUR06

41

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

2018. II. félévben valamennyi jármű alacsonypadlós kivitelű, 51 db jármű utastéri
légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 99 fő/jármű, ugyanez
a csuklós járműveknél 156 fő/jármű .
A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2018. december 31-ei autóbusz állományának
részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.
V. Pénzügyi feltételek
A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti 2018. II. féléves eredmény
elszámolást a 3. sz. mellékletben mutatjuk be, mely az 1% árbevétel arányos nyereséghez
(5.600 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (378.028 ezer Ft) tartalmazza .
A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakultak
2018. II. félévben .
Ráfordítások alakulása
A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. év II. féléves összes ráfordítása 1.175.730 ezer Ft-ban
alakult.
Az anyagjellegű ráfordítások összege 394.995 ezer Ft, melynek 66,2 %-a (261 .523 ezer Ft)
az anyagköltség.
Az. anyagköltség 54 ,8 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és gáz költség
(143.349 ezer forint), míg az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási
anyagok költsége (71 .545 ezer Ft) az anyagköltség 27,4 %-át képviseli. .

Az igénybe vett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás,
karbantartás, bérleti díjak, hírközlési költségek) 114.359 ezer Ft.
szolgáltatások(18.465 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

külső

javítás,
Az. egyéb

A személyi jellegű ráfordítások értéke 728.193 Ft, mely tartalmazza a keresetfejlesztés és a
létszámnövekedés hatását.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 20 18. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellgnöri2ll:!: Dr. Miskolci Katalin vg2Mga2gatO-Mlyllttlls, lgnác2 Lás210 kö2lllklldllsi föiga2gato
Jóváhagy1a: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére
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A 2018. évi keresetfejlesztés bér és járulék vonzatának kompenzálására a 1160/2017. (111.22 .)
Korm . határozat alapján biztosított forrásból Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 143.583
ezer Ft támogatást számoltunk el, mely a II. félévben jelentkezik.

A ráfordítások 68,9 %-a bérköltség (501 .788 ezer Ft), 14,9 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés
(108.549 ezer Ft) és 16,2 %-a járulékok (117.856 ezer Ft).
A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatkozó, a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019. évek
jövedelmeiről szóló megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás,
melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:
• A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
• A Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek
(aláírásra jogosult: KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az ÉszakMagyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették,
hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018. években olyan bértarifa
rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
A megállapodás:
autóbusz-vezetőkre ,

szakmunkásokra,
betanított - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat
állapított meg.
A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek
Társasági szinten átlagosan 25.959 Ft/hó/fő összeggel, 12,4 %-kal növekedtek, ezen belül
az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,4 %-kal növekedtek.
Az értékcsökkenési leírás összege (43.521 ezer Ft) melynek 64 ,3%-a (27.967 ezer Ft) az
autóbuszok amortizációs költsége .
Az egyéb ráfordítások (9 .023 ezer Ft) 56,7 %-át az adó
járulék) képviselik.

jellegű (iparűzési

adó, innovációs

Bevételek alakulása
A 2018. II. félévi nettó árbevétel 559.976 ezer Ft, melyből a személyszállítási tevékenységből
származó bevétel 552.441 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység
(pl. reklám) árbevétele 7.535 ezer Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. II. féléves személyszállítási nettó árbevétele 552.441
ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 3.382 ezer Ft-tal magasabb.
A forgalom visszaesése az időszakban is a tanuló-nyugdíjas utasok számában 7,26 %-os volt.
A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. II. félévben 145.384 ezer Ft volt, mely
14.153 ezer Ft-tal elmarad a 2017. évi II. féléves bevételtől.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesltésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte:

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

2019. május havi ülésére

12

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A helyi menetjegy összbevétele 156.414 ezer Ft, amely 9,05 %-kal magasabb 2018. II.
félévben . A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy értékesítés
növekedésének köszönhető .
Az általános bérletek nettó árbevétele 184.139 ezer Ft, mely 3,6 %-os (6.409 ezer Ft-os)
növekedést jelent a bázishoz viszonyítva. Az egyvonalas bérleteknél 22 ezer Ft-os, az
összvonalas bérleteknél 6.387 ezer Ft-os növekedés következett be.
A tanuló, nyugdíjas bérletek esetében összességében 8,87 %-os, 14.153 ezer Ft-os bevétel
csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, melyen belül csupán a negyedéves bérletek
bevételében történt növekedés.
Az egyéb személyszállítási bevételek 1.538 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység
keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási
szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (Vl.26.) Korm . rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után
kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre
érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek
darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken
vettük figyelembe .
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
6.385 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás elmaradása 6.063 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának
visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település
lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás
322 ezer Ft-tal lett kevesebb az időszakban .

Az

időszakban az árbevétel bázishoz viszonyított növekedése az utasszám emelkedésével
magyarázható (az utasszám alakulását a Vl.2 .1.18. pont mutatja be részletesen).
Utasszám növekedése a 2018. 11 félévben a szezonalitás miatt történt, 2018. éves szinten
utasszám csökkenés jellemző a több éves tendencia szerint.

Az egyéb bevételek összege 621 .358 ezer Ft, melynek 60,8 %-a (378.028 ezer Ft) a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel
arányos nyereség figyelembe vételével számított szükséges ellentételezési igény összege.

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 243.330 ezer Ft. Az egyéb bevételek
tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017.
(111.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység
esetében 235.631 ezer Ft támogatást jelent a II. félévben, mely tartalmazza az 1. félévre
számított 105.763 ezer Ft támogatást is.
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdij, káresemény, fejlesztési
melyek
összességében
célú
támogatások,
céltartalék
felhasználás
bevételét,
7.699 ezer Ft-ot képviselnek.
Eredmény alakulása
A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. II.
féléves adózás előtti eredménye a teljes 378.028 ezer Ft-os ellentételezési igény
figyelembe vételével 5.600 ezer Ft. (3. melléklet)

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes. Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ésének 201 9. május havi ülésére
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Ellentételezési igény
A Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018. II. félévi
gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a
szerződés szerint szükséges ellentételezés összege 378.028 ezer Ft, mely tartalmazza a
közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.
Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018. II. félévre összesen
326. 760 ezer Ft előleget biztosított, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat
átutalt társaságunknak.
A telepü lési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címen
53.169 ezer Ft támogatásban részesült Nyíregyháza, melyet Társaságunk szintén megkapott
az Önkormányzattól.
Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2019. 04. 30.-ig a valós és
tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

Az. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. II. félévre vonatkozó
ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929 ezer Ft-ot
teljesített, így elszámolási különbözetként 1.901 ezer Ft túlfizetés jelentkezik 2018. II.
félévre vonatkozóan.
Számviteli elszámolás
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a
Tulajdonos vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási,
értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában és az Önköltség-számítási szabályzatban
rögzített.
Az MNV Zrt. a felelős állami vagyongazdálkodása részeként 2016. évben új, egységes költségés eredményszámítási koncepció kialakítása mellett döntött. „A Közösségi Közúti Közlekedés
ágazat egységes költség- és eredményszámítási koncepciója" (továbbiakban EKK) az MNV Zrt.
által elfogadásra került 2017. január 1-jei hatállyal. Alkalmazása az SAP ERP
rendszerhasználat esetén 2017. január 1-jétől, illetve az SAP ERP bevezetésével egyidejűleg
tulajdonosi elvárás. Társaságunk 2018. január 1-jétól bevezette az SAP ERP rendszert,
melynek keretében az SAP CO modulban kialakítottuk az EKK-nak megfelelő tevékenységi
elszámolást.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszám9lás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített
vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállftásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
E lőkész itette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte;

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019 május havi ülésére
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VI. Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő jogok,

kötelezettségek,

ellenőrzés

A 2018. II. féléves forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok
A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:
2017. II. félév

2018. 11.félév

Indított járatok száma

203.007

202.726

ebből

200.444
1.718
20

200.108
1.514
36

222
1.398

0
1.177

81

16

52
0
11

11
0
0

menetrend szerinti
késett járatok száma
ebből szolgáltató hibájából késett
ebből rendkívüli időjárás miatt
ebből forgalmi akadály, sorompó
kimaradt járatok száma
ebből

ebből
ebből

szolgáltató hibájából
rendkívüli időjárás miatt
forQalmi akadály, sorompó

%
99,9
99,8
88,1
180,0
0,0
84,2
19,8
21 ,2
0,0
0,0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 17. oldalon táblázatban foglaljuk össze .
Teljesítmény adatok
1

1

Fizető

kilométer (ezer)

2017. II.
félév

1

2018. II.
félév

Index(%)

1 737

1 732

99,75

195 412

188 616

96,52

Autóbusz-állomány (záró, db)

84

80

95,24

Átlagos utazási távolság (km)

3,54

3,55

100,03

105,57

99,95

94,67

13,91

15,28

109,84

Férőhely

kilométer (ezer)

Dinamikus férőhely (db)
Férőhely

kihasználás % helyi

A teljesítmény kibocsátás 0 ,2 %-kal, a dinamikus férőhely 5,3 %-kal csökkent, ezáltal a férőhely
kilométer 3,5 %-kal maradt el a 2017. évitől. A férőhely kihasználás 15,3 %-os, növekedett, az
utaskilométer 0,4 %-os növekedése és a férőhely kilométer csökkenése következtében . Az
átlagos utazási távolság az utasszám és utaskilométer azonos mértékű csökkenése
következtében nem változott. A 2018.12.31-i autóbusz-állomány 4 darabbal kevesebb az előző
évi záró állománynál.

zállított utas (ezer fő)
Menetjegyes összesen

2017. II.
félév

2018. II.
félév

Index(%)

677

734

108,44

Összvonalas bérletes összesen

3 502

3 755

107,23

Tanuló, nyugdíjas összesen

3 949

3 663

92,74

8128

8 152

100,29

n:

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte :

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató·helyettes. Ignácz László k.örlek.edési fői gazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
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Utaskilométer (ezer km)

2017. II.
félév

2018. II.
félév

Index(%)

2 709

2 938

108,44

Összvonalas bérlet összesen

12 257

13 143

107,23

Tanuló, nyugdíjas összesen

13 823

12 819

92,74

Összesen:

28 788

28 900

100,39

Menetjegyes összesen

Menetdíj bevétel (ezer Ft)
Menetjegy

2017. 11.
félév

2018. II.
félév

Index (%)

143 428

156 414

109,05

9

31

350,00

Összvonalas bérlet

177 721

184 108

103,59

Tanuló, nyugdíjas

159 537

145 384

91 ,13

1 642

104

6,35

66 721

66 399

99,52

549 059

552 441

100,62

Egyvonalas bérlet

Egyéb bevétel
65 év feletti menetdíj támogatás
Összesen:

Foglalkoztatottak száma

2017

2018

150

171

nem fizikai dolgozó
fizikai dolgozó

5
145

14
158

autóbuszvezető

145

153

Állomány csoport
teljes munkaidős állományi
létszám (fő):
Ebből:

-

Ebből:

-

Fentieken túlmenően 8
tevékenységet végez.

fő

Nyíregyháza helyi közlekedésével

összefüggő forgalomellenőrzési

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállltásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkész ítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére
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Késett, kimaradt járatok száma 2018. Vll.-Xll. hónapban
A késett és kimaradt helyi járatok számát, valamint a késések vagy kimaradások okait a
következő táblázat foglalja össze:
Ok

defekt
hűtőrendszer

hibája
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba
elektromos hiba
üzemanyag ellátó rendszer hiba
elfaqyás
levegörendszer hiba
fékhiba
egyéb műszaki hiba
Műszaki okból összesen:
gépkocsivezető, forgalomirányító
hibája
tartalék autóbusz hiánya
közúti baleset
forqalmi akadály, sorompó
zsúfoltság
egyéb forgalmi ok
Forgalmi okból összesen:
Uzemi körülmények között
összesen:
jeges út, havas út, köd (rendkívüli

Késett (db)
bázis tény
%
4
1
25,0
5
2
40,0
0
0
0,0
16 320,0
5
0
0
0,0
4
0,0
0
0
1
0,0
1
7 700,0
1
2 200,0
20
29
145,0
0
7
0,0

Kimaradt (db)
bázis
tény
%
1
0
0,0
1
0
0,0
2
0
0,0
13
0
0,0
1
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
1
1 100,0
3
2
66,7
22
3
13,6
17
8
47,1

0
16
1398
0
62
1476

0
26
1177
2
273
1485

0,0
162,5
84,2
0,0
440,3
100,6

13
4
11
0
14
59

0
0
0
0
5
13

0,0
0,0
0,0
0,0
35,7
22,0

1496

1514

101,2

81

16

19,8

222

0

0,0

0

0

0,0

0
1718

0
1514

0,0
88,1

0
81

0
16

0,0
19,8

időjárás)

sztrájk miatt
0 s sz e s e n:

2018. II. félévben a bázis évhez viszonyítva csökkent a késett és a kimaradt járatok száma,
ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.
Azt állapíthattuk meg, hogy a késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, közúti
baleset, forgalmi ok, forgalmi akadály, torlódás, rendezvények miatt következett be.
Panaszok és közérdekű bejelentések
A Közszolgáltatási szerződés Ill. A szolgáltatás feltételei , közszolgáltatási követelmények 2.8.
Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont a) és b) pontja előírja, hogy az utasok által a szóban
előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk,
az írásban érkező panaszokat pedig nyilvántartásba vettük.
A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem
orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett
panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban
érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződé s 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkész ítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzem vezető

Ellenörizte: Dr. Miskolci Katalin vezértgazgató-Mlyett!ls, Ignácz László köZl!lk!ldQSi föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
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intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a
panasztevőt azonnal, tájékoztattuk.
A Közszolgáltatási Szerződés fent hivatkozott pontjának figyelembevételével a menetrend
szerinti helyi autóbuszjáratokra 2018. II. félévben utas panasz 26 db, közérdekű bejelentés 18
db, javaslat nem érkezett.

Utas panaszok száma 2018. Vll-Xll . hó

Autóbuszvezető munkájára
Zsúfoltságra
Menetdíj mértékére
Bérletváltásra
Menetrendre
Ellenőri munkára
Egyéb körülményre vonatkozott
Pénztáros munkájára
Osszesen:

2018. Vll-Xll.
hó
20

Index%

-

-

-

11

6

54,5

-

-

-

6

-

-

2017. Vll-Xll.
hó
9

-

1

222,2

-

-

-

26

26

100,0

2017. Vll-Xll.
hó
15
3
2
2
4

2018. Vll-Xll.
hó
12
1
10
2
1

Index%

1

Megalapozottság szempontjából

Jogosnak bizonyult
Részben jogos volt
Nem volt jogos
Nem bizonyult megalapozottnak
A jogosságot nem sikerült kideríteni
A vizsgálat nem zárult le
Osszesen:

80 ,0
33 ,3
500,0
100,0
25,0

-

-

-

26

26

100,0

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 26 panasz közül 20 az autóbuszvezető
munkájával, 6 a menetrendre vonatkozott.
A panaszok közül 12 jogosnak bizonyult, 1 részben volt jogos, 10 nem volt jogos, 2 nem
bizonyult megalapozottnak, 1 jogosságát nem sikerült kideríteni.
Közérdekű

bejelentések, javaslatok
. Bejelentés
2017. Vll-Xll. hó 2018. Vll-Xll. hó

Von alhálózatra
Zsúfoltsáqra
Autóbuszvezetö munkájára
Menetrendre
Bérletváltásra
Egyéb
Osszesen

-

-

11

-

-

2
2

7
18

Javaslat
2017. Vll-Xll. hó 2018. Vll-Xll. hó

-

2
2

-

-

-

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, lgnacz Laszló közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
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2018. II. félévben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a
bejelentések, száma a bázishoz viszonyítva nőtt.

közérdekű

2018. július 1-től beérkezett utazási igények
2018. július 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének .
A végrehajtott menetrend-módosítások
A 2018. II. félévben végrehajtott menetrend módosítások

1. A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 9-től új
Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt
adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016.(Xll.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási
szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
2. A 2018-2019. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt
2018. december 8-án, helyette 2018. december 9-től a 2018-2019. évi menetrendi
időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

Az utas szállítás általános körülményei
A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak
akadályoztatva tudtuk fenntartani.
A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok
A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
ellátására - a 2018. december 20-án aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2019.
december 31. napjának 24.00 órájáig jogosult.
A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés,
egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással,
valamint viteldíj módosítással változtatható.
• A helyi autóbusz közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződésünk Ill. fejezet
3.2 pontja alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2019. évben várható
veszteségének mérséklésére és az önkormányzati ellentételezés szükséges
összegének csökkentésére .a helyi autóbusz menetrend módosítására az elmúJt
években benyújtottuk javaslatainkat. Javasoljuk évközben, csak olyan vonalhálózat és
menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az esetlegesen indítandó új járatok a
jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott
kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen .
• További megtakarítási lehetőséget biztosít az Önkormányzat megrendelésére készült
Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési tanulmány, mely részletes javaslatokat tartalmaz a
megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat ad a vonalhálózat átalakítására,
fejlesztésére.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi
teljesítésére vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató. Kató József forgalmi üzem vezető
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A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási
igény. Kozszolgáltatási szerződés me lékletének módosítására még nem került sor
A szolgáltatási időszak rövidségére tE kintettel a 2018/2019-es menetrendi évre vonatkozóan díj
megállapítás alapját képező javaslat é dása társaságunk részéről nem indokolt

Miskolc, 2019. május 13

Pelcz Gábor
vezérigazgató
~szak magyarországi
Kötlekedési Központ Zrt.
3527 Y..„ to e „bz!!ief A u. 70
48

Tárgy Beszámoló az Észak-magyarországi Kózlekadés1Kozpont Zrt Nyiregyhaza Megyei Jogü Város koz1gazgatasi határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti hely i személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2018 II. félévi
teliesitesere vonatkozóan
Előkészítette Kocsis Tibor forgalmi igazgató Kató .ózsef forgalmi uzemvezeto
Ellenonzte Dr M1skolc1 Katalin vezengazgató-helycttes Ignácz László kozlekedés: fo1gazgató
Jóvahagyta Pelcz Gábor vezengazgató
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1. sz. melléklet

Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2018. december 31.
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

-

:(l!TI

1.......,.:w--•••lii

Cs
Cs

~

.

[ •r•••„ ~J:l
;: ,;:., •H~<"j

1

.

1. l~l •1 li r:1 i1

:

Cs

2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01
1,01

Cs
Cs

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2017.12.27
2017.12.27

1,01

47 813

1,01

69 784

2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01
1,01

71 176
68 133
66 519

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

37 947
55 407

2017.12.27

1,01

43 318

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

69 555
45105

2017.12.27

1,01

38 352

2017.12.27

1,01

45 958

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

67 885
47 817

2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01
1,01
1,01

48 677
64 686
45 750
55 679

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

54 049
49 201

2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

46 043
50 001

2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01
1,01

36 928
34 613
45 262

2017.12.27

1,01
1,01
1,01
1,01

65 523
46 258
33 767

2017.12.27
2017.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

45 791
50 589

1,01

63 791

201 7.12.27
2017.12.27

1,01
1,01

35 764
43 943

2017.12.27

1,01

2017.12.27
2003.12.30

1,01

41 822
44 303

20 17.12.27
20 17.12.27
2017.12.27

2002.08.29
2002 .08.29

31 149
32 365
43 412
34 152
36 006

40 364

15,01

388 830

16,35

887 602

16,35

878 393

2002.09.02

16,34

942 363

2002.09.02

16,34

852 607

2002.10.17

16,22

828 881

2002.10.17

16,22

922 596

' / :....

49

/1

KLH422

Urbino12

A

KLH423

Urbino12

A

KLH424

Urbino12

A

KLH425

Urbino12

A

KLH426

Urbino12

KLH427

Urbino12

FLR916

Urbino12

A
A
A

FLR917

Urbino12

A

FLR918

Urbino12

A

KLH416

Urbino12

A

KLH417

Urbino12

A

KLH418

Urbino12

A

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

IFR197

Urbino12

A

50

IFR198

Urbino12

A

51
52

KAX531

Urbino12

A

KAX532

Urbino12

A

53

KAX533

Urbino12

A

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

KAX534

Urbino12

A

KAX535

Urbino12

A

KLH419

Urbino12

A

KLH420

Urbino12

A

KLH421

Urbino12

A

2002.10.17

16,22

913 679

2002.10.17

16,22

912 964

2005.12.27

13,02

777 400

2005.12.27

13,02

690 270

2005.12.27

13,02

722 714

2005.12.27

13,02

688 062

2005.12.27

13,02

766 156

2006.12.20

12,04

669 114

2006.12.20

12,04

671 645

2006.12.20

12,04

764 456

2006.12.20

12,04

774 132

2006.12.20

12,04

656 757

2006.12.20

12,04

781 264

2006.12.20

12,04

745 616

2006.12.20

12,04

733 761

2006.12.20

12,04

677 309

2006.12.21

12,04

775 696

2006.12.21

12,04

844 639

2006.12.21

12,04

750 240

2006.12.21

12,04

675 853

2006.12.21

12,04

570 136

2006.12.21

12,04

648 124

LHD755

Urbino15

A

H

2008.12.04

10,08

512 535

72

LHD756

Urbino15

A

H

2008.12.04

10,08

499 499

73
74
75
76
77
78
79
80

LHD757

Urbino15

A

H

2008.12.04

10,08

553 663

LHD758

Urbino15

A

H

2008.12.04

10,08

481 842

LHD759

Urbino15

A

H

2008.12.08

10,07

442 531

LHD760

Urbino15

H

2008.12.08

10,07

448 791

H

2008.12.08

10,07

516 413

H

2008.12.08

10,07

455 327

LHD761

Urbino15

LHD762

Urbino15

A
A
A

LHD763

Urbino15

A

H

2008.12.08

10,07

473 698

LHD764

Urbino15

A

H

2008.12.09

10,07

466 366

Átlagéletkor:

6,66

/CS

2. sz. melléklet

2018 . II. félévben Nyíreavháza helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási iaénvek

Az igény rövid leírása

Dátum

1.

Várostól Pató Istvántól érkezett
megkeresés (20180704 Lackó Edit),
melyben kéri , hogy a 10-es busz a
Vasút utca, valamint a Szegély utca
érintésével térien vissza a nyomvonalra.

2018.07.24

2.

Hegyes Jánosné bejelentő kéri, hogy a
17-17T Őrökösföld-Szélsőbokori
útvonalon közlekedő járatok a
végállomástól , a Szélsőbokori u.
megnevezésű megállótól közelítsék
meg és térjenek be az Esélycentrumba.
Kérését azzal indokolja , hogy a nyári
tanszünetben megszűnt a 40-es
buszjárat.

Sorszám

3.

4.

5.

6.

Várostól Zákány Zoltántól érkezett
megkeresés (20180803 Géczi Márta),
melyben kéri a 8-as és 12-es busz
menetrendjének módosítását, mivel a
nyári menetrend 22.40-kor véget ér.
Valamint az első intercityhez hétvégén
nem lehet igénybe venni a buszközlekedést. Továbbá a stadion úti
buszmegállóban 1 éve éktelenkedik egy
naqy kátyú.
Utas (Izsó Anita) érdeklődik, a Jászplasztikhoz szeretne utazni. Honnan
indulnak és mikor a járatok.
Utas (Fábrik Miklós) érdeklődik, hogy a
megadott járatokra bel vagy külterületi
jeqyet kell váltani!
Utas (Csobolya Adám) kéri a 18A
menetrendű busz vasárnapi
közlekedését módosítani. Vagy a 14F
menetrendű busz közlekedését
módosítani.

7.

Utas (Lentvorszky Szilárd) érdeklődik ,
hogy a munkanapokon örökösföldről
induló 6-os járat menetrendjét tervezzük
e módosítani.

8.

Utas (Horváth Katalin) kéri , hogy az 1es buszok piacról hazafelé álljanak meg
a Rákóczi út Mező utca
kereszteződésében lévő megállóban .

9.

LEGO menetrend módosítási kérelme,
H40L és H31 Y, X járatok tekintetében .

2018.08.09

2018 .09.04

2018.08.30

2018.08.26

2018.09.23

2018.10. 10.

2018.10.13

2018.12.10

Az Eszak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
levelének iktatószáma és a tett
intézkedés
Válasz:
Forgfoig:1519-2/2018
iktatószámon 201 8.08.09-én Pató
István részére megküldve.
Válasz:
FORGFOIG:1639-2/2018.
iktatószámon
2018.
08.16-án
megküldve Pató Istvánnak.
FORGFOIG:
1639-3/2018.
iktatószámon 2018 .08.17-én válasz
bejelentőnek
postázva
ajánlott
küldeményként.

Válasz:
FORGFOIG/1831-2/20 18.
iktatószámon
2018 .09.12-én
megküldve Pató Istvánnak.

Válasz: FORGFOIG: 1802-2/2018.
iktatószámon utasnak 2018. 09.05-én
meaküldve.
Válasz: FOGFOIG:1762-2/20 18.
iktatószámon 2018.09.05-én utasnak
meaküldve .
Válasz:
Forgfoig:
2222-2/2018.
iktatószámon
Pató
Istvánnak
2018.10.16-án megküldve.
Forgfoig: 2222-3/2018. iktatószámon
utasnak 2018.10.16-án meqküldve.
Válasz:
Forgfoig:2181-2/2018
iktatószámon
Pató
Istvánnak
2018.11 .15-én megküldve, valamint
utas részére. Forgfoig:2181-3/2018
iktatószámon utasnak 2018.11.15-én
megküldve .
Allásfoglalást, véleményt kértünk.
Forgfoig:2181-4/2018. iktatószámon
utasnak
válasz
2019.01 .09-én
meaküldve .
Válasz:
FORGFOIG :2212-2/2018.
iktatószámon 2018.10 .26-án utasnak
megküldve .
FORGFOIG :
2212-3/2018.
iktatószámon 2018.10.26-án Pató
István részére megküldve .
Állásfoalalást, véleménvt kértünk.
Válasz: Forgfoig:2664-2/2018.
iktatószámon 2018.12.14-én
megküldve Pató István részére.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.
Mató Gabriella részére Forgfoig:26643/2018. iktatószámon válasz
megküldve 2018. 12.1 4-én .
2019.01 .03-án Zákány Zoltántól
ismételten meqkaotuk a levelet.

,, l

10.

11 .

Utas (Juscsák Gyöngyi) leírja, hogy a
lakosság nem volt kellőképpen
tájékoztatva a menetrendről.
Utas (Kukla Adám) leírja, hogy a helyi
járatos autóbusz megállóhelyein
kihelyezett indulási jegyzékek nem
tartalmazzák a megállóhely nevét, csak
azonosítószám látható.

/'

2018 .12.25

Válasz: Forgfoig:2760-2/208.
iktatószámon 2019.01 .15-én
továbbítva az utas részére .

2018.12.26

Válasz: Forgfoig:2761-2/2018.
iktatószámon 2019.01 .08-án
megküldve utas részére.

3. melléklet

Az. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi közforgalmú közlekedés
bevételeinek és ráfordításainak alakulása
2018. II. félévben
a Közszolgáltatási Szerzödés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

(adatok aFt-han és " ·ban)

A tétel megnevezése

S orsz.

2018. 1. félév

2018. II. félév

2018. év
összesen

574 834
0
452 971
259 388
93 106
20 120
435
0
373 049
424 310
68 259
99 497
592 066
47 112
9 827
5 751
11
14
-3
5 748
447 305

559 976
0
621 358
261 523
114 359
18 465
648
0
394 995
501 788
108 549
117 856
728 193
43 521
9 023
5 602
-4
-2
-2
5 600
378 028

1134 810
0
1074329
520 911
207 465
38 585
1 083
0
768 044
926 098
176 808
217 353
1320259
90 633
18 850
11 353
7
12
-5
11 348
825 333

0
441 557
5 748

S3 169
319 259
5600

53169
760 816
11348

Ellent6t1leinl lg6ny OSSHSln

447 305
447 305

324 859
378 028

772 164
825 333

Önkormányzat által előlegként étutalt tAmogatas

326 760

326 760

653 520

Önkormányzat által átutalt központi költségvetési (normativ) támogatas

0
120 545

53169
-1 901

53169
118 644

Ertékesités nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anvaaköltséa
laénvbevett szolaáltatások
Eavéb szolaáltatás
ELÁBÉ
Közvetitett szolaáltatás
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltséa
Személyi ielleaü eavéb kifizetések
Bér iárulék
v. Személyi jellegű ráfordítások
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII .
Eavéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE
A.
IX.
Pénzüavi műveletek bevételei
X.
Pénzüavi műveletek ráfordltásai
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
B.
E.
ADOZAS ELOTTI EREDMENY
egyéb bevételből : önkormányzati ellentételezési Igény

1.

II.
Ill.
5.
6.
7.
8.
9.
IV.
10.
11 .
12.

Kőzpont1

kC/tséavetásl (normatlv) támoastás

Bevétellel nem fedezett kOltséoek

1% nettó árbevétel anlnyos nyereség
Onkormánvzsti al/enlále/ezási iQány

Bevételekkel nem finanszírozott ö11zea:

'7

1

}"'.
"

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem
f edezett Indokolt költségeinek elszámolása
4 . melltklet

Si.

~

1

~en.idl

2

Fogyamól át1deg6szft6s

3

OnkOrminyz.at
lámogatM

4

BKSZ kompen2'66

C!:.ir'..::I

....,,

...

,

A

„.

n)'Yitott

.

nomiallv

.

tamao-tNnoz

'"~

6nkorm"1yzatok

.""

mOkOdési 6nkonMnyzatl Onr41szk6nl vagy egytb JOQCfm„ n)".4tott m 0k0dli91

'""'°"-

fdyamatos

(lzeme.'1et6séhez
""'~
~enntatti9' rtfordltiuíhaz biztosltott) ~.tli!I

1

••

&ilO fti.tJ

E;v'b mijkOdffi ~ ú l.6mogat61<'.M!.

6

P6tdr ti..·tt.i

853 995

129714

269 498

326 760

445 404

n2 164

0

0

0

0

0

0

'547

2 579

5 125

0

0

0

6 323

248 035

254 358

906 764

1 248 357

'1155141

a

hefyl önkonn6nyzat v~ m~ szervez« 6 tii a helyi
közforgalmú kODekecUls f.vitartau 6"Mktberl nyújtott m0k6d6si
~lú támogat.As.{ itcsoportositott bw•t.i.ic. Budapesti KözMkedeli
SzOv9tMg tagjaként kapoti komJ*IZ6clbl bev6telll stb)

.

.

Az utuoktól b-.zeden D6ldflak bevtta a
fenbe+tbef'I
nem
bw6t-1tik, molyok
Egr'b.
""'~'kapcsolatben
Egyjb hozzArijiru,isok. múkOdési cékJ támogat6tok 12em•1ys.zt, lilisi tevtkenytég eiláUiMIV'll
Jeletilkez:ntk
(egy&b kez!ekedektsi beYf!leH!k}
atfllbUjflhok
m iatti
teral6út'Yonal
t.Obb.etkO,tMgtnek
komoenzk!óia).

""

("'

E~b

""

42:1615

139 784

.......

5

"'

431 370

A Buda,,..U Köz eked•lf SzOvetMg tagjak"1t kapott kom.penzki6

E~.

7

l:ilD· ~

Utasok 6ft.9t flntett m--...- 6s Wrf.-i- be\14"191•
Az. ingyenes utaúsok. valamint a kedvezm.,.,yet b6rletlk után
~)'bev.ct fogyaaztól *'1d9azlt6abOI azánnaz6 ~-

bevMel

• köz:szo'giltatis tertes1t6séha2: azMJUn

•

k&pcoo0ódó.,,.od1.0j)l)1<w6k&n)'Mg...,..,,.(pl

9

Közl•"946ai~i.kh

1ng•t ..nhllsmosJtú, Nkttimt...,...,..ység.

~)

o.

O" !tnr

1•... •8

l::t.~

rr:J

['.i;.m:::J

11

Onmell.th kazv.tlen uem61yl J•l~O k61ta6ge

Osszegz6 sor{12+ .... +14/

358 7'2

438 823

797 565

12

B6rfl:Oltüo

255 352

294 627

549 979

13

86rjiru61ir.ok

59 992

69 850

129 &42

14
15
16

9 '1".-. klVOli •uttstto.,.., k0lt9'oe
Onm•lt.t.6• kkwtlen Qzamanv--k6tt•'-

,„ ...
148 566

74 346
143 347
143 347

117 744
291913
291913

17
19
20

"

Vontatjll áram
0&11melteth kkvMlen .....-.. MvaakOI• . Ken6•n.......,
Motorola

0304
0
2202

00.W
0
3,,;o

15348
0
5458

21

Gum·kC·tség

6202

2409

8611

22

Egytb MYam6~
0 &11melteth .....-. kbzv.tlen k61tsHe
KGFB
Utasb•ztnsltis
Gén irmO yf7"l:l'Ul7f<1!'5
Vanvnn
' ml • 7Qln6!tat6s
lnnMeló&IAn.l.at

Játm0Vcet61 .ilominv ~o
JátmOvezettii i llomtny bt~ !llfltlle eg>"b uem6'yl J-1leg0 jutWhalt
t.tielO ién.l'ikok
Játmúv«zetOI illomAnv b6ten kiYUli t..tt•ltsainak kO 1 . Ouzll076 aor 14•17
FtlhalZl'llilt Ozemanv:.n kOltstoe
F9'hHznlilt vontatisi iram k0tta6!1e
Osszeaz6 SOf (19•.„.. •221
F9'haszn6Jt k.n6anV90 költs6a•
FehllSZ116~ mOloro~ai k011_,,.
Feihaszntlt gumiabroncsok ~t költsége, kOlsO ucrg.a talónak
fizetett d íl
Fentieken k:IVOJ felha.w\6't közvetlen anyagkO!ts6g
Ouztm6sor f2+ . . t-JOJ
Köt~ o60látm0felel6uea blztosllt•
utasbztoellts kO!\Moe.
GéoiAnnOvek vlHnJ1.7fat11sin.ai. kO t...,,...
Ozemeltetjshez kant".an'ócfó ~1 szo'at tatis kO·-.

„,..

379
93 666
3 774
53
1 467
11 135
s 115

1279
159964
9749
211
1959
21 654
11265

23
24
25
25
27
28

Ozemanvan

29

Forrul\lhl, munk#vtl•, vtd&vh•

30
31

EMb

32

.,,.,„

Klirb•nlarU• k6zvetlen k61t
Kartiantart6s kOzvetlen
1...,„,b kö tsécle

W1YaQlei'egiJ

.

""'""

'"

Formwuha munb/uh• Y6d0r\.lhl f'Ogg«.enQJ &Mak allm~tel
e az.imo1b6tbl
FenU5.en klvOl fe'merill6 ......- kOzvetlen kOlts~
O.uz.ru-6 sor 32•33•3.f
karbon....
hA J6rm0vek
f91mer06
anyag

„

..,.,.,,..,,.„, _ '°""
_

Kartl•ntartis kOrveten szemé')4 jel'egQ kOhsége

34

Harmadik1'1 6'tal~~

JS

lnt r aat ruktüra k61tata.

36

1'm-ó l•ep. palyaudvar, megAJ 6hely

••

900

5975
158
•92
10 719
6 150
4 n5

g 8 19

14 504

36 029
179 521

62 303
21 3 7t15

100 332
393 31'5

91 703

106 265

197968

85611

103 563

189174

KO &6161 6it.I v9gzett J"mClf<atti.ntlirUs azAm a szerinti k6 tMge

2 207

3 967

6174

Ouzeazd sor f36J

7 ...

12 379

20 345

m0he1\ltl:6.ts......,

33

43 398

A)6tm0Wlk
líb6r .,...,ak linli.kW ft a~ kfvQJl

azem6/y1 )elagO kb . ! -

lurt-4á&ok)

T"°'6 teep, pi'yaodvar, meg.i 16h.ty fenntart6sl, 02eme«et6sl
kO.t.6og41i. t0'4bb• • Uroló i... - . való t.. il etve a:z onnan tOrtW

7966

12 379

20 345

70964
32724
36202

156 371
27966
36 364

137 3<'2
60690
76 566

36

46

1413f1

.....

97443
76111

9696

12000

21 896

17 012

17 629

34 641

4 7 799

ki6l'6s kOJsliofi

37
36
39

1Enk6im6U„ I ftnanazfroda k61t„ae
GördCllli 41jlominv 6rt6kCSOló;WliM
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Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:OS-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. evre
vonatkozóan közszolgáltat.ás1 szerződés kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán
belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel kapcsolatban a
szolgáltató Észak magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú köllekedés
2018. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az e lőzetes
tényadatokon alapul.

Az Eszak-magyarországi Közlekedést Központ Zrt 2018. december 31.-i fordulónapra elkészített
előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény el őírása alapján és az
általános számvitelt elvek figyelembe vételével készult.
A társaság által kialakított nyilvántartást, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a
közszolgáltatási feladatok hoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat
elkülönítetten kezelje.
A bevétellel nem fedezett indokolt költscgck kalkulációja elle n őrizhető módon keszult, a főkönyvi
könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer a lkalmazásával, a társaság Önköltség
számítási szabályzatának megfelelően.
A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás -a pénzügyi
ellentételezés számít.ása- megfelel a társaság Számviteli politikájában el őírtaknak és osszhangban van
a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" V.l, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.
A 2018. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg elózetes számítása megfelel a Közszolgálati
szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételclés" V.4. pontjában előírtaknak
Az Észak magyarországi Kozlekedés1 Kozpont Zrt jelen ny1latkozal kiadásakor még nem rendelkezik
könyvvizsgálattal lezárt 2018. évi beszámolóval, ezért a végleges eredmény alapján számított
tényleges ellentételezés1 összeg kismértékben válto1hat.

'J 0
Az Észak-magyarországi Kozlekedés1 Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város te rulctén
autóbusszal végzett menetrend szermt1 helyi személyszállítási tevékenységével ka pcsola tos egyes
e lőzetes adatai 2018. évre az alábbiak. Az adatok nem tartalmazzák a főkönyvi könyvelés ben
sze replő, 2012-2016. évekre jogerősen a bíróság álla l megítélt követelés bevételét (1.584.753 ezer
Ft) mert ez az összeg a 2018. évi e llentételezési igényt nem befolyásol1a

Meg ne' e1._é_
~ _ __
összes költség és ráfordítás
1 Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
f----Pénzügyi művelet bevételei
Egyéb bevétel

--- ----------

Össz~zer Ft
2 197 798
1134 810
0

------+----

----

- - - ---------·------

~

1--•

7
1074 329

ebből

önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó
árbevétel arányos nyereséget
2018. évben az önkormányzat 122/2018 (VI. 21) határozata alapján átutalt
ellentételezési előleg összege
r-normatív állami támo~atás 2018-ra
elő legen felúli ellentételezési igé ny

825 333
653 520
53169
118 644

A fenti adatok a lapján az Észak-magya rországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és december
31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevé ke nységgel kapcsolatos,
bevételekkel nem fedezett elle ntételezési igénye 825 333 ezer Ft, ame lyből 2018. évben pénzügyileg
rendezésre került 706 689 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyila tkozata Közszolgáltatási Szerződés Vl.2.1.18 ponl)a a lapján Nyíregyhaza
Megyei Jogú Város közgyűl és i előterjesztéséhez készült.

Szolnok, 2019. március 21.
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1. sz. melléklet a „„/2019(V.30.)sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Eazak-ma9yaroru•gl
Kozlf.'kednl Koitpont Zrt.

3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám : 24198440-2-05

~

~ ...,~~~:~

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500

Iktatószám: ~MKK/16 -201201 8.
Ogyintéző: Berdár /.-né/Kocsis T.
Tárgy: Bevételek és ráfordítások
alakulása 2018. /. félévben
Nylregyháza helyi kőzlekedésben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400
Tisztelt Polgármester Úri

Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között, 2016. december 29-én - Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016.(Xll.15.) sz. határozata alapján - megkötött közszolgáltatási
szerződésben, valamint a közszolgáltatási szerződés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 99/2017.(IV.27.) sz. határozata alapján - 2017. április 27-én történt
módosításában foglaltakra, Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. 1. félévi ellátásával
összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésre vonatkozó igényéről az alábbiak szerint adok
tájékoztatást.
Személyszállítási teljesítmények és utazási igények alakulása 2018. 1. félévben
Teljesítmény adatok

2017.1.félév 2018.1.félév

%

Külszolgálati kilométer (ezer km)

1 863

1 887

101,32

Fizető

1 741

1 738

99,84

kilométer (ezer km)

196 382

191 245

97,38

Gépkocsi záró állomány (db)

84

80

95,24

Átlagos utazási távolság (km)

3,5

3,5

100,00

(db)

105,44

101 ,34

96,11

kihasználás %

17,8

15,9

89,45

kilométer (ezer km)

Férőhe l y

Dinamikus
Férőhely

férőhely

A bázis időszakhoz viszonyítottan 2018. 1. félévben a személyszállítási feladatok ellátására
kibocsátott teljes futásteljesítmény 1,3 %-kal növekedett. A futott fizető kilométer 0,2 %-kal
csökkent az indított járatok számának csökkenése által, viszont a külszolgálati
teljesítménynövekedést, a szolgálati kilométer növekedése okozza.
A gépkocsi záró állománya 4 db-bal csökkent 2017. év azonos időszakához képest. A
gépjárműállomány összetételének, az indított járatok 0, 1 %-os és a dinamikus férőhely
3,9 %-os csökkenésének hatására a férőhely kilométer teljesítménye 2,6 %-kal marad el a
bázis időszakhoz képest.
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Az átlagos utazási távolság nem változott. A férőhely kihaszná lás 15,9 %-os, amely az
utasszám 8,8 %-os csökkenése következtében 1,9 % ponttal kisebb a bázis időszaknál.
Szállított utas (ezer fő)

2017.1.félév 201 8.1.félév

%

666

691

103,74

összvonalas bérletes összesen

4106

3 780

92,07

Tanuló, nyugdíjas összesen

4 655

4 124

88,59

Összesen:

9 427

8 595

91,18

Menetjegyes összesen

Utaskilométer (ezer km)

2017 .1.félév 2018.1.félév

%

2 666

2 765

103,74

Összvonalas bérlet összesen

14 371

13 232

92,07

Tanuló, nyugdíjas összesen

16 292

14 433

88,59

Összesen:

33 329

30 430

91,30

Menetjegyes összesen

2018. 1. félévben az értékesített bérletjegyek darabszámának jelentős csökkenése által az
utasszám változása 8,8 %-os elmaradást mutat a bázisévhez képest. Az utasok számának
csökkenése a számított utaskilométerben is 8,7 %-os elmaradást okoz 2017. 1. félévéhez
képest.
Az utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív
korú népesség száma évek óta csökken, ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik
az utazást ingyenesen vehetik igénybe. Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint
tartósan csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási
kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.

v. Pénzügyi feltételek
A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben 2018. 1. félévben az indokolt fő költségsorok és a bevételek, az alábbiak
szerint alakultak.
Ráford ít ások alakulása
A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. 1. félévi ö sszes ráfordítása 1.022.068 ezer Ft-ban
alakult, mely a bázistól 12.371 ezer Ft -tal (1,2 %-kal) magasabb .

Nyíreg yháza helyi közlekedés ósszes kóltség és ráfordítás
~ s:: ,.,..e éK e:
- X S<YOK oss::ece e::er 'or ·;toa ·;J
- ,.
2017. 1. félév tény 1 2018. 1. félé v tény 1 index (0 al 1
eltérés

.-. -.

1 009 697 1

1 022 068 1

2

101 21

12 371

Az anyagjellegű ráfordítások összege 373.049 ezer Ft, amely a bázistól 12,1 %-kal

(51.152 ezer Ft-tal) alacsonyabb.
Ezen belül az anyagköltségnél (259.388 ezer Ft) 20,3 %-os (65.976 ezer Ft) csökkenés
tapasztalható, ami az üzemanyag költségnél és a fenntartási anyagoknál jelentkezik
elsősorban a 2018. február hónaptól üzemeltetett új gázüzemű MAN típusú autóbuszok
hatására.
Az anyagköltség 57,3 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és CNG
költség (148.566 ezer Ft), míg 27,7 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához
felhasznált fenntartási anyagok költsége (70.795 ezer Ft).
Az igénybe vett szolgáltatások értéke (93.106 ezer Ft) összességében 2,6 %-kal
(2.359 ezer Ft-tal) magasabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál
jelentkezik.
Az egyéb szolgáltatások értéke 20.120 ezer Ft, melynek 13.143 ezer Ft-os növekedését
elsősorban az autóbuszok CASCO és kötelező biztosítási díjainak emelkedése (2017.07.01től új szerződés), illetve CNG-s buszok CASCO biztosítása okozta.
A személyi jellegű ráfordítások értéke 592.066 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására

bázistól 14,3 %-kal (74.128 ezer Ft-tal) magasabb.
A ráfordítások 71,7 %-a bérköltség (424.310 ezer Ft), 11 ,5 %-a személyi
kifizetés (68.259 ezer Ft) és 16,8 %-a járulékok (99.497 ezer Ft).

jellegű

egyéb

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött
bérmegállapodás , melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:
•
•

A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a
KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az ~szak-Magyarországi
Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a
bérfeszültségek kezelése érdekében 2017. és 2018. években olyan bértarifa
rendszert alakítanak ki , amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes
kezelését.
A végrahajtás elveiről 2018. év vonatkozásban :
autóbusz-vezetőkre és szakmunkásokra
betanított - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat
állapított meg.

3
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A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek 2018 1.
félévben társasági szinten átlagosan 24.810 FUhó/fö összeggel, 11 ,9 %-kal növekedtek,
ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,1%-kal növekedtek.

Az értékcsökkenési leírás összege (47.112 ezer Ft) 14,8 %-kal (8.200 ezer Ft-tal)
alacsonyabb a bázistól e l sősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése
miatt. Az értékcsökkenés 69,5 %-a (32.724 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az egyéb ráfordítások (9 .827 ezer Ft) 2.323 ezer Ft-os csökkenésének oka

elsősorban

az

alacsonyabb helyi adó fizetési kötelezettség .

A pénzügyi ráfordítások összege (14 ezer Ft) 82 ezer Ft-tal csökkent, mely a fizetett
kamatok tekintetében jelentkezik.
Bevételek alakulása
A
2018. 1.
félévi
nettó árbevétel
574.834 ezer
Ft, mely a
bázistól
55.045 ezer Ft-tal maradt el , ami 8, 7 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A
személyszállítási tevékenységből származó bevétel 571 .260 ezer Ft, míg az autóbuszközlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 3.574 ezer Ft.
Személyszállítási bevételek alakulása 2018. 1. félévben :
2017-2018. /.félévben felhasznált jegyek-bérletek értékesítésének bevétele
•

Menetdíj bevétel (ezer Ft)

2017 .l.félév 2018.1.félév

Menetjegy

%

140 347

146 307

104,25

16

58

354,54

Összvonalas bérlet

205 750

190 455

92,57

Tanuló, nyugdíjas

189 443

167 615

88,48

3166

103

3,26

66 931

66 721

99,69

605 653

571 260

94,32

Egyvonalas bérlet

Egyéb bevétel
65 év feletti menetd íj támogatás
Összesen :

A táblázatban kimutatott értékesítési bevételek volumene a jegyek és bérletek érvényessége
szerinti időszakra kimutatott nettó árbevételt és azok vizsgált időszakának, 2017-2018. 1.
félév eltérését mutatja.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. 1. féléves személyszállítási nettó árbevétele
571 .260 ezer Ft, az előző év 1. félévéhez viszonyítva 34.394 ezer Ft-tal kevesebb, 94,32 %ban realizálódott.
A helyi menetjegy összbevétele 146.307 ezer Ft, amely 4,25 %-kal magasabb 2017. 1.
félévéhez képest. A növekedés a gépjármüvezetőnél és az előre váltott menetjegy
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értékesítés növekedésének köszönhető, melynek hatását tompította az időkedvezményes és
külterületi menetjegy eladás visszaesése.
A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanu ló-nyugdíjas utasok számának
csökkenése okozza . A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. 1. félévben 167.615
ezer Ft volt, mely 21.828 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva .
Az általános bérletek nettó árbevétele 190.513 ezer Ft. Az általános bérletbő l az egyvonalas
bérletek értékesítési nettó árbevétele növekedett a bázishoz képest, az összvonalas bérletek
volumene 190.455 ezer Ft, amelynél 7,4 %-os, 15.295 ezer Ft volt a bevétel csökkenése a
vizsgált időszakban .
Az egyéb személyszá llítási bevételek 3.063 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység
keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő
személyszállítási szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
szóló 121/2012. (Vl.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások
után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott
településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 FUfő, a
kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos
normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe.
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
9.582 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás elmaradása 9.373 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának
visszaesésére vezethető vissza . A KSH által közölt adatok alapján a település
lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás
209 ezer Ft-tal kevesebb lett.
A nettó árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése az utasszám visszaesésével
magyarázható. A jegydarabszám visszaesése az utazási szokások változásával is
magyarázható. A teljesárú bérlet vásárlása vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más
utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral
bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy
a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés.

Az egyéb bevételek összege 452.971 ezer Ft, melynek közel 98,7 %-a (447.305 ezer Ft) a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján , valamint az 1%
árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével számított ellentételezési igény összege.
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Az 1a. számú mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési
igény 68.846 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Ellentételezési igényre
gyakorolt hatás (EFt)

Megnevezés

Nettó árbe\étel változása
Aktivált teljesítmények változása
Ellentételezésen kíwli egyéb bevételek változása
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése
Személyi

jellegű

ráfordítások nö-.ekedése

55 045
-266
2 129
-51 152

Értékcsökkenési leírás csökkenése
EQyéb ráfordítások nö-.ekedése
PénzüQyi eredmény hatása
Árbevétel arányos nyereség csökkenése

74 128
-8 200
-2 323
36
-551

!Ellentételezési igény növekedés

68 8461

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 5.666 EFt, mely a bázistól
2.129 EFt-tal alacsonyabb. Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj,
káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét.
A pénzügyi bevételek értéke 11 ezer Ft, mely a bázistól 118 ezer Ft-tal kevesebb
elsősorban a kamatbevételek csökkenése miatt.

Eredmény alakulása
A közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete szerinti eredmény elszámolást a
1a. és 1b. számú mellékletben mutatjuk be. Az 1a. számú melléklet az 1% árbevétel arányos
nyereséghez (5.748 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (447.305 ezer Ft), míg az 1b.
számú melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 326.760 ezer Ft ellentételezési
eloleg alapján számított eredményt tartalmazza, mely -114.'797 ezer Ft veszteség .
Az előzőekben ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység
2018. 1. féléves adózás előtti eredménye a teljes 447.305 ezer Ft-os ellentételezési
igény figyelembe vételével 5.748 ezer Ft. (1a. számú melléklet)
A közszolgáltatási szerződés módosításban megállapított 326. 760 ezer Ft 2018. 1. félévi
ellentételezés figyelembe vételével, az adózás előtti veszteség 114.797 ezer Ft (1b.
számú melléklet).

Ellentételezési igény
A közszolgáltatási szerződés „Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2018. 1. félév
gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják,
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hogy a szerződés szerint szükséges ellentételezés összege 447.305 ezer Ft, mely
tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget
is.
Az. önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018. 1. félévre, összesen
326.760 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat
átutalt társaságunknak.
Az. Önkormányzat az érvényes közszolgáltatási szerződés V.4 .3. pontja szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján, 2018. 1-VI. hónap
vonatkozásában a szolgáltatási időszak végét követő 60 napon belül a valós és tényleges
adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.
A 2018. 1. félévi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2018. 1. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447.305 ezer Ft, melyből 326.750 ezer
Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018. 1. félévben, így elszámolási
különbözetként további 120.545 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2018. 1. félévre
vonatkozóan.

A 2018. féléves főkönyvi adatok - tekintettel arra, hogy az adatok zárásáig a támogatás
folyósítására nem került sor - nem tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló
bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (111.22.) Korm . határozat alapján biztosított
forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján
105.763 ezer Ft támogatást jelent 2018. 1. félévére vonatkozóan .

Számviteli elszámolás

Az. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a
Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási,
elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában , az Önköltség -számítási
szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli
szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráford ításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített
vetítési alapok, összefüggések alapján történik.
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Kérem Polgármester Úr intézkedését, a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018 1 félévi
beveteleinek és koltsége1nek alakulásával valamint az Észak-magyarországi Kozlekedési
Kozpont Zrt ellentételezésre vonatkozó igényével összefüggő beszámoló Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Onkormányzat Közgyűlése 2018 szeptember havi ülésén való
előter1esztésére , a 2018 1 félévi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalara
Miskolc, 2018 augusztus 29

Üdvözlettel

Pelcz Gábor .....
vezérigazgató
~szak-magyarországi

Kötlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc József A u 70.

48

Mellékletek 4 db
1a

1b. sz melléklet A társaság 2018 1 félévi évi gazdálkodást eredménye a közszolgáltatási
8. sz melléklete szermt1 szerkezetben
sz melléklet Az ~szak-magyarországi Kozlekedési Kozpont Zrt Nyíregyháza helyt
személyszállítást tevékenységének bevételekkel nem fedezett mdokolt koltségeinek 2018
félévi
elszámolása
sz melléklet Könyvvizsgálói nyilatkozat

szerződés

2

3

8

'l

1

9

1 a. sz. melléklet

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyiregyháza helyi közszolgáltatás

A társaság 2018. 1. félévi gazdálkodási ered ménye
a Közszolgáltatási Szerzödés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

S orsz.

1.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teliesltmények értéke

Ill.

Egyéb bevételek

5.
6.
7.

Anyagköltség
lgénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás

8.
9.
IV.

E LÁBÉ

10.
11 .
12.

Bérköltség

Közvet1tett szolgáltatás
Anyagj ellegú ráfordítások
Személyi ielleQü eQyéb kifizetések
Bér járulék

v.

Személyi jellegú ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

Vll

Egyéb ratorditások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE

IX.

Pénzügyi múveletek bevételei

x..

Pénzügyi múveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

e.

ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY

2017. 1. félév
tény

2018. 1. félév
tény

Tény/Bázis (%)

629 879
-266
386 252

0
452 971

91 ,26
0,00
117,27

325 364
90 747

259 388
93106

79,72
102,60

6 977
1 113

20 120
435

288,38
39,08

0
424 201

0
373 049

360 196
62 852
94 890
517 938

424 310
68 259
99 497
592 066

55 312
12 150
6 264

47 112
9 827
5 751
11
14
-3

129
96
33

574 834

87,94
117,80
108,60
104,86
114,31
85,18
80,88
91 ,81
8,53
14,58
-9,09

Eltérés tény •
bázis

.55 045
266
66 719
-65 976
2 359
13 143
-678
0
·51152
64114
5407
4 607
74128
-8 200
-2 323
·513
·118
-82
-36

6 297

5 748

91 ,28

.549

egyéb bevételböl: ellentételezés összege

378 459

447 305

118,19

68 846

Állami támogatás

0
372 160

0
441 557

372 160
6 299
378 459

441 557
5 748
447 305

326 760
51 699

326 760
120 545

Önkormányzati ellentételezési 1geny:
Ellentételezési igény összesen

1% nettó árbevétel arányos nyereség:
Ellentételezési igény összege:
Önkormányzat által elölegként átutalt összeg:
Bevételekkel nem finanszirozott összeg:

118,65
118,65
91.25
118,19
100,00
233,17

0
69 397
69 397
-551
68 846
0
68 846

,7
I

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Helyí közszolgáltatás

0
1 b. sz. melléklet

A társaság 2018. 1. félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

A tétel megnevezése

Sorsz .

2018. 1. félév tény
574 834

1.
11

Aktivált saját teljesítmények értéke

Ill.

Egyéb bevételek

332 426

5.

Anyagköltség

259 388

6

lgénybevett szolgáltatások

93 106

7

Egyéb szolgáltatás

20 120

Értékesítés nettó árbevétele

0

435

8

ELÁBÉ

9

Közvetített szolgáltatás

IV.

Anyagjellegü ráfordítások

373 049
424 310

0

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegü egyéb kifizetések

68 259

12.

Bér járulék

99 497

v.

Személyi jellegü ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

Vll

Egyéb rá lord ítások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE

592 066
47 112
9 827
-114 794

IX.

Pénzügyi müveletek bevételei

11

x

Pénzügyi

műveletek

14

ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

e.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
egyéb bevételböl : ellentételezés összege
Allami támogatás

-3
-114 797
326 760
0

Önkormányzati ellentételezési igény·

441 557

Ellentételezési igény összesen:

441 557

1% nettó árbevétel arányos nyereség:
Ellentételezési igény összege:

5 748
447 305

Önkormányzat által elölegként átutalt összeg:

326 760

Bevételekkel nem finanszírozott összeg:

120 545
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Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyiregyházl helyi személyszállltásl
tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. 1. félévi elszámolása
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Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:OS-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Ny1rcgyháza Megyei Jogu Város által megkötött
kozszolgaltatási szerződés Nyíregyhaza Megyei Jogu Város kbz1gazgatás1 határán belul az
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra, 2018. 06. 30 -án le1árl Ezzel
kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrl. elkészítette a
közforgalmú közlekedés 2018. első féleves tényleges teliesítéséről szóló beszamolóját, amely az
időszaki tényadatokon alapul
Az Észak-magyarországi Közlekedes1 Központ Zrt. 2018 06. 30. i fordulómpra elkészített féléves
mérlege és eredmény kimutatása a számvitelt törvény eloírása alapján és az általános számviteli
elvek figyelembe vételével készult
A tarsasag által kialakított nyilvántartási, elszámolas1, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a
közszolgáltatási felada tokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráford1tásokat
elkulönítetten kezelje

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőri zhető módon készult, a főkönyvi
könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával. a tarsaság Önköltség
számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8 számú melléklete szerinti féléves eredmény kimutatás a pénzügyi
ellentételezés számítása megfelel a társaság Számviteli poli tikájában előírtaknak és osszhangban
van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzugyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal

A 2018. 01. 06. idószakra vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a
Kozszolgalat1 szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés" V.4 pontjában előírtaknak.

Az Észak magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei jogú város területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítas1 tevékenységével kapcsolatos egyes
előzetes adatai 2018 01-06. hóra az alábbiak:

r

-

--- - - ~-

Össz;g(ezer

MeK!:!evezés
•
Összes költség_ és ráfordítás
Értékesítés nettó árbevétele

- 1-----

--

-

--------~---

--

i::!ll

1 022 068
- -574
- 834

' Aktivált saiá~ t~s~t_m~n~ -----------------+------~
O
~ Pénzügyi műveletek bevételei
11
~ E~ b~v~tl'l

452 971 •

- ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os
1 nettó árbevétel arányos nyereséget _ _ _ _
2018 1. félévben az Önkormányzat 99/2017.(IV.27.) határozata alapján
átutalt ell~~étel~.!és1 előle_g_ek ö2sz~~e
___________
normatív állami támogatás 2018. 1. félévre~- ------------+-előle en felüli ellentételezési i~}'._ __

447 305
326 760
0
120 545

-----------~--~

A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és június
30. között autóbusszal végzett menetrend szerinll helyi személyszállítási tevékenységgel
kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési 1genye 120 545 ezer Ft, amely a 2018 évi
végleges könyvv1zsgált adatok függvényében változhat.

jelen könyvvizsgálói nyilatkozat a Kozszolgáltatás1 Szerlódes Vl.2.1.18. pontja alapján készült, a
közgyűléc;1 előterjesztéshez.

Szolnok, 2018. augusztus 15.

"Privát HASZON"

/

Könyvvizsgáló és AdOtanacsadó Kft.
5000 Szolnok, Pettm s. út 14.
EnQ. szam· 00068.6

Makács Pálné ügyvezető
Privát „HASZON" Kft
5000 Szolnok. Petőfi u. 14.
nyilvántartási szám 000686

Neubauer Jánosné
kamarai tag konyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 004758
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

A Magyarország 2019. évi központi költségveté séről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletére figyelemmel
ismét lehetőség fog nyílni a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének normatív
támogatásának igénybevételére.
Az előző évekhez hasonlóan 2019. év júniusában várható a normatív támogatásról szó ló rendelet/pályázat
kiírás megjelenése, melynek feltétele az önkormányzat - közgyűlési határozatba foglalt - nyilatkozata.
Figyelemmel a pályázat várható kiírásának időpontjára , mely előreláthatólag a júniusban tartandó
közgyűlés előtt fog megjelenni, továbbá a pályázatban vélhető előírásra kerülő határidő rövidsége miatt,
javasoljuk a nyilatkozat elfogadását a rendkívüli közgyűlés összehívásának elkerülése érdekében .
Jelenleg hivatalos rendelet/pályázat ré szletes kiírás még nem áll rendelkezésünkre .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetésé hez 2018. évre
vonatkozóan összesen 772.164.000 Ft összegű saját forrásból származó, vissza nem té rítendő támogatással
járul hozzá, melyből 653 .520.000 Ft átutalása 2018. december 31-ig megtörtént. Az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (Szolgáltató) által küldött 2018. évre vonatkozó beszá molója alapján, az
előzetesen megfizetett előlegen felüli további 118.644.000 Ft ellentételezési igény keletkezett, melynek
kifizetésére a 2019. május 30-ai Közgyűlés döntését követően kerül sor a Szolgáltató részére .
A települési önkormányzatok a helyi közösségi közlekedés támogatására megjelenő rendelet/pályázat kiírás
igénylésének - az előbbi évekhez hasonlóan - a várható feltétele az önkormányzat - képviselő-te stületi
határozatba foglalt - nyilatkozata arról, hogy
aa) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január l -jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja, továbbá
ab) a helyi közlekedés működtetésé hez (fo lyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan - a szolgáltató
tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települé si önkormányzat által
történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - a szolgáltatónak milyen
nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával
járult hozzá .
ac) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett javaslatot megtárgyalni, a csatolt határozat-te rvezetet
elfogadni szíveskedjen.

<O<?>'i

Nyíregyháza, 2019. május 22.
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Melléklet a VFEJL/7-50/2019. számú e lőterjesztés hez
H atá r ozat - tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

..... /2019. (V. 30.) számú
h a tározata
a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez
szükséges nyilatkozatról
A Közgyűlés
a helyi közösségi közlekedés 2019. évi normat ív t ámogat ása igé nyléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi:
Nyilatkozat

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi
közszolgáltatást 2019. január l-től 2019. december 31-ig fo lyamatosan fenntartja.

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyama tos
üze meltet éséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), va lamint fejlesztéséhez a tárgyévet mege l őző
évre vo nat kozóan - a szolgá ltató tárgyévet mege l őző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámo lójának
a települési ö nko rmányzat által történő elfogadásáva l összha ngban, l egkéső b b a pályázat
benyújtásáig - a szolgá ltatónak 2018. évben 653.520.000 Ft nettó összegű saját forrásbó l származó,
vissza nem térítendő önkormányzat i támogatás adásával járult hozzá, míg 2019. évben további
118.644.000 Ft vissza nem térítendő önko rmá nyzati tá mogatás adásával járul hozzá, mindösszesen
2018. évre vonatkozóan 772.164.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzat i támogatás adásával
járul hozzá .

3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 204/2018.(Xll.20.) sz. határozatának értelmében
2018.07.01.-2019. 12.31. között i időszakra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a a
sze mélyszá llítási szo lgá ltatásokról szóló 2012 .· évi XLI . törvény 24.§ (4) bekezdés d ) pontja alapján
közvetlenül megbízta az Észak-magya rországi Közlekedési Központ Zrt .-t, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közigazgatási területén helyi, autóbussza l végzett, menetrend szerinti személyszállítási
feladatok ellátásával.

személyszállítá si

Erről

értesül :
1. A Közgyű lés tagjai
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzet es főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal
egységeine k vezető i
3. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

belső

szervezeti

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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'/ 4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
• TELEFON: +36 42 524 520;
FAX: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : VFFEJL/216-5/2019.
Ügyintéző : Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervében
szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

,/t1-

·······························

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

c=::l..„.„. . .

„.„ ... (

Pató István
osztályvezető

törvényességi véleménye zést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
cím zetes főjegyző

. . f ~..... .<..........~.~·····
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi :
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

-
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Tisztelt

Közgyűl és!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Programját elfogadó 337 /2008.
(XII. 15.) számú közgyű l ési határozatával elrendelte a program cselekvési tervének elkészítését és
beszámolóját.
Az elmúlt év megvalósu lt feladatairól készült szöveges beszá molót a hatá rozat-tervezet l. mellékl ete,
a terv és tény adatokat t artalmazó táblázatot a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza, melynek
alapja a 2018. évi környezetvédelmi és környezetga zdálkodási terv .
A cselekvési terv elkészítésénél, aktual izálásánál figyelembe vettük az Önkormányzat 2019. évi
kö ltségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat és költségtéte leket (határozat-tervezet 3.
melléklete) .
A 2019. évi környezetvédelmi- és környezetgazdálkodási terv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek
költségvonzata

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

költségvetésében,

a

Környezetvédelmi Alapban és Civil Alapba n, az Észak- Alföldi Környezetgazdálkod ási Nonprofit Kft., a
Nyíregyházi Városüzeme ltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., a Nyírtávhő Kft. és a Nyírségvíz Zrt.
költségvetési keretében rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi cselekvési tervéről szóló
beszámolót megtárgya lni és elfogadni, valamint a 2019 . évre vonatkozó java slatokat jóváhagyni
szíveskedjen .

I

Nyíregyháza, 2019. május 22.

t!ltl-

Dr. Kovács'Ferenc
polgármester
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M elléklet VFEJL/216-5/2019. számú e lőte rj esztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

.... /2019. {V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében
szereplő

A

feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

Közgyűlés

Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített 2018. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási
tényének beszá molóját az 1. és a 2. számú melléklet szerint elfogadja és a 2019. évre vonatkozó tervet a
3. szá mú melléklet szerint jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Errő l

értesülnek:

1.

Közgyű lés

2.

Nyíregyháza Megye i Jogú Város Címzetes

3.

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője,

4.

Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőj e,

S.

Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója,

tagjai,
Főjegyzője,

6.

Nyírtávhő

7.

Közterület-felügyelet vezetője,

8.

Nyíregyháza MJV Városüzemelte tési és Városfejlesztési Osztály

-

~

)

Kft.

ügyvezetője,

NYIREGYHAZA

l. sz. melléklet a ........ ..../2019.(V.30 .) számú határozathoz

'/ 0

CSELEKVÉSI TERV

2018. évi beszámoló

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek
1.Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése
A Nyugati

elkerülő

út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés

figyelhető

meg.

A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcáná l autóbusz
megállóhely öbölben

történő

kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben . Mindez a

tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási
e l ői rányzat

teljesítése 2019. évben várható.

A Debreceni út -

Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár

engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészíttetjük és a
létesítmény 2019 . évben valósulhat meg.

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás működési
területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában
foglalja

a szilárd települési

maradványanyagok

korszerű,

hulladék

gyűjtését,

az EU szabályozásnak

válogatását, újrahasznosítását. A válogatási
megfelelő

lerakón való elhelyezését; az ehhez

kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges
beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók
rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat.
4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)
Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági
hulladékgyűjtés

eredetű

folyékony

kompenzációjára, mely összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

6. Zajtérkép felülvizsgálata
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1)
bekezdése előírja , hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni és szükség
sze rint módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vá llalkozási

szerződés

szerint megtörtént . A

teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az Önkormányzat részére .

-
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10. Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai
tervezésére
A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi
időben

vélemény szerint városi szinten

terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási

tevékenységet igényel, amely a klímaváltozás ütemét is figyelembe véve folyamatossá kell váljon,
e llenkező

esetben viszonylag hamar elavul. Ezért az előirányzat elnevezését „Városi Integrált

Zöldterü let, Fejlesztési Akciótervek 1. ütem, Városi

hősziget képződés

visszaszorítása" címre javasolt

módosítani. Az első akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént, amelynek a pénzügyi teljesítése,
va lamint a fe ladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.

11. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
A program keretében az

előzetes

lakossági egyeztetések nyomán a város

különböző

pontjain eddig 6

db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból
újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az
oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u - Jég u - Nád u közötti terület
lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén
megkezdődött.

A kivitelezésre

kedvezőtlen

időjárás

és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett

berendezések egy részének szállítási késedelme miatt a
vállalkozási

szerződés

- a teljesítési

határidő

kivite lező

akadályközléssel élt . Ezért a

meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák

elszámolása és részszámla kibocsátása me llett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a
pénzügyi teljesítés 2019 . II. negyedév elején várható .
Környezetvédelmi Alap célfeladatok
13. Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)
Az Önkormányzat éves költségvetésről szóló rendeletébe minden évben keretösszeget állapít meg az
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az

esélyegyen l őségi

önszerveződő

közösségek közötti

biztosítására támogatási pályázati rendszert működtet, melynek eljárás rendjét a

Nyíregyháza MJV

Közgyűlése

a helyi

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának

rendjéről

szó ló 24/2008 .(IV.29 .) önkormányzati rendelet tartalmazza. A Városfejlesztési és Környezetvédelm i
Alap támogatására szolgáló keretösszeg 1.875.000.-Ft vo lt, mely 2018. évben kifizetésre került.
14. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés" képzés
A fenntartható fejlődés témakörében 2018. január 18. napján e l őadást szerveztünk Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére .

-
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15. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles napok
szervezése, rendezvényeken való részvétel
A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, mint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi

Főosztály jogelődjével

kötött megbízási

szerződés

alapján, Nyíregyháza Megyei

Jogú Város környezeti állapotára vonatkozó adatállomány negyedévenkénti folyamatos frissítése,
bővítése céljából a Főosztály adatokat küld Önkormányzatunknak.

16. Hulladék kommandó

működésének

támogatása

2018-ban is a Hulladék-kommandó szervezése a NYIRVV Nonprofit Kft. feladata volt. A
előző

fő

feladat az

évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolá sa, újabb

lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása . A város külterületein további javulás mutatkozik.
Jelentősen

csökkent a szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti

lakótelep, Huszár lakótelep, Acél utca) folyam atos az illegális szemételhelyezés. Ez évben tetten értek
5 hulladéklerakót, akik közül mindenkit feljelentettek. 3 esetben a

térfigyelő

kamerák segítették a

felderítést.
Tárgyévben összesen 112 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást és 425,68 tonna illegális hulladék
került elszállításra .
17. "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő
2018. május 19-én szombaton a Kossuth téren szervezte meg a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „ Szelektív Szombat" elnevezésű
családi napot a Városnapok keretein belül. Egy egész napos vetélkedősorozat szólt a szelektív
hulladékgyűjtésről,

ahol a gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat.

Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 11 állomá sát, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy
hasznos lehet saját és gyermekei számára, ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is

erősítve

elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett.
Az idei év

újdons~ga,

hogy a „ Szelektív Szombat"

e l nevezésű

csa ládi

vetélkedőnap

a Városnapok

keretein belül került megrendezésre, mely nagy megtiszteltetés és büszkeség a TÉRSÉGI
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-nek. A regisztráció során a családo k kitölthették a
„ Nyíregyházi értékes kérdések" totóját, melyért kóstolójegyet vehettek át . Valamint a hibátlanul
kitöltött városi totók egy külön sorsoláson vettek részt, melyen a nyerte s egy 50.000 Ft

é rtékű

Korzó utalványt vehetett át Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából.
A

résztvevő

családok

11

„ állomá son"

gyűjthették

a

pontokat

a

regi sztrációnál

átvett

menetlevelükben, melyek közül a legtöbb pontot gyűjtő családokat megjutalma ztuk. Az első
helyezett

család jutalma

egy

nagyobb

helyezetté egy laptop, a harmadik helyezett
teljesítményéért .

-
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utazási

pedig kerékpár

utalvá ny,

utalványt kapott

a második
kimagasló
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Természetesen nemcsak a legjobb család, de a jól

teljesítő

gyerekek valamennyien ajándékban

részesü ltek, ami idén egy Szelekt Ákost ábrázoló póló volt.
A vetélkedőkön

való

sikeres

részvétel

az

oktatási/neve lési

intézményeknek

is

értékes

nyereményeket ígért. Versenyt hirdettünk ugyanis az általános iskolák és óvodák között is. Minél
több csa ládot (egy család : min . 2 fő) nevezett be egy intézmény a családi napra, annál nagyobb
esélye

volt

a fődíj elnyerésére,

ami iskolák esetében

beváltható utalvány, óvodák esetében szintén S0.000 Ft

Ft értékű sportszerekre

egy S0.000

értékű

játékokra váltható utalvány volt.

A tan ulságos és gyako rlatias játékok mellet t lufis bohóc, arcfestő, kreatív kuckó, kukás-konténeres
autó bemutató várta a

résztvevőket .

A kulturális programokat helyi tánccsoportok és együttesek

biztosították a kilátogatóknak . A rendezvényt minden évben egy-egy neves fellépő/zenekar zárja,
aki 2018-ban Opitz Barbi, Korda György és Balázs Klári va lamint Kasza Tibi volt.

18. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció
a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció

A környezetvédelmi vi lágnap alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a Korányi F. u. 3. sz., és
Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarban 2018. június S-én .

Az akció ideje alatt az átadott

haszn osítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a környezettuda tos
vá roslakók. Összesen 46 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 31 fő pedig a Kerék utcai
Hulladékudvarokat.

19.

Karácsonyfagyűjtő

akció 2018. év

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2018 . január 8. és január 20. között a „ Karácsonyfáért
ajándék" elnevezést viselő nyereményjáték.
Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az
akciót lezáró sorsoláson - január 20-án- 7 db került kihúzásra. Nyertesenként S.OOO Ft

értékű

vásárlási utalvány került kisorsolásra .
.

A legtöbbet beszállító

résztvevő,

.
- aki 263 db fát szállított be a Hulladékudvarokba - 10.000 Ft

értékű

Mobil parkolási lehetőséget vehetett át jutalmául a NyírVV Nonp rofit Kft. jóvoltából.
Összesen 71S db fa gyűlt össze az akció ideje alatt.
20. Autómentes nap

A Mobilitási Héthez kapcsolódóan Európai Autómentes Nap városi rendezvény (2018. szeptember
19.) kerü lt megrendezésre. Az Európai Mobilitás jegyében a „ Mix and Move" multimodális
közlekedés népszerűsítése, az alternatív, hatékony közlekedési formák, a zéró karbon kibocsájtás
font osságának

kiemelésével.

Továbbá

az

egészséges

életmód,

a

sport

népszerűsítése,

egészségnevelés, prevenció, állapotfe lmérés és tanácsadás, kerékpáros felvonulás, közlekedési
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isme ret oktatás, természet- és környezetvédelmi programok, a modern városi buszközlekedés
népszerűsítése .

A rendezvény fő cé lcsoportja Nyíregyháza MJV Város lakossága, azon belül a fiatalság, mint az
európai mobilitás céljai iránt könnyen érzékenyíthető csoport, az aktív korú lakosság, mint fő
közlekedő,

ezá ltal a

fő szen nyező .

A rendezvénnyel direkt módon elértünk körülbelül 2500-3000

főt,

akik bekapcsolódtak a programokba.
21. Városszép ítő akció (Környezetszépítő verseny pályázat)

A városszépítő akció egyre

népszerűbb,

mára már jól bejáratott akció jelentős mértékben járul hozzá,

környezetünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához is, igyekszik a leghatékonyabban
ösztö nözni a lakosság környezettudatosságát.
Legfontosabb városszépítő elemek:
•
•
•
•

A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció .
Balkonföld kihelyezés.
Újéletfa akció.
ÖKO suli program.

A lakosság aktivit ása továbbra is je l entős, nagy népszerűségnek örve nd, va lam int egyre nagyobb
igény van

termőföld re

az intézmények

részéről

is.

A helyi rendeletben fog laltak megismertetése nagy feladat, nagyon sokan nincsenek tisztába
kötelezettségeikkel és a közterületeken történő növényesítés szabályaival. Fontos lenne, hogy a helyi
Önkormányzati rendeleteket a lakosság minél szé lesebb körben megismerje.
2018 . évi adatok:
-A „Szomszéd fűje mindig zöldebb" akcióra 80 db kérelem érkezett.
-Az elbírá lt kérelmeknek megfelelően, 45 m3 termőföld és 60 kg fűmag került kiosztásra.
-A Ba lkonföld akció keretében 80 helyszínen 143,5 m3 komposzt os termőfö l d kiosztására került sor.
-Az Újélet fa akció során 78 db hársfa ültetése történt meg a Búvár utcán.

23. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja ·

A Bujt osi tó városi és kö rúton kívüli részén tovább folytatódtak a tó rehabilitációs munkálatai
(vízminőség vizsgá lat, iszapt alanítás, medertérkép készítés}, illetve a hínár eltávolítás és a kis 0,3

hektáros tórész növényesítése. Az alvállalkozói teljesítésként tervezett fe ladatok közül a következő
évre maradt, a partvona l megerősítés (beomlások), és a partvona lrendezés.
Az elvégzett munkálatok eredményeképpen tovább javult a tó

-
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25. Zöldfelület kezelés

2018. évben kiemelt figyelem kísérte a zö ldfelületeink
Ez egyrészt jelentette a

meglévő

minőségi

megújítását.

felületek növényállományának szükség szerinti pótlását,

főként

cserjeágyaink tekintetében.
2018. évben 3090 db cserje, 287 db fa, 1997 db évelő és 39 db fenyőféle került kiültetésre.
A NYÍRVV Kft. jelenleg több mint 4 millió m2-en végez zöldfelület fenntartást.
A város köztereit 2 db virágpiramis, 28 db virágtorony, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 56 db leander díszíti.
A lámpaoszlopokon 65 db függő 120 db rögzített virágkaspó található, melyekben begónia és
muskátli virágok találhatóak.
2018.-ban 51 440 db egynyári és canna, 39 562 db kétnyári és 56 125 db hagymás növény került
kiültetésre.
A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi a NYÍRVV Kft, ami két szinttel
magasabb kezelési technológiát jelent a beavatkozás

előtti időszakhoz

viszonyítva .

2018-ban többek között telepítésre került: Japá n rózsa, Oszlopos és gömb koronájú juhar, Díszkörte,
Oszlopos díszalma, Nagyvirágú liliomfa,

Hússzínű

vadgesztenye, Amerikai ámbrafa, Oszlopos

gyertyán, Oszlopos galagonya, Legyezővirág, számos Bársonyvirág fajta, Keskenylevelű angyalfüzér,
Gumicukor növény.
Tovább folytatódott a területen a fasorlétesítés, mely a sétányokat szegélyezi és egyedi, különleges
hangulatot kölcsönöz a sétautak mentén .
A Korányi köz - Gádor B. u. - Eperjes u. tömbbelsőben kb. 5000 m2 területen teljes parkfelújítási
munkák történtek, melynek során 745 m2 zö ldfe lület újult meg.
Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés:
26.

Városszépítő

akció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a NYÍRVV Kft. is fontosnak tartja
környezetünk szépítését, a városlakók bevonását zöldfelületi értékeink megőrzésébe és fejlesztésébe,
fenntartásába. Ebben az évben is tovább folytatódott a

városszépítő

évekhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy

akció sorozat, mely az

népszerűségnek

előző

örvend. A programokon

belül elvégzett munka során elégedettségre adott okot, hogy a városszépítő akcióelemeket
kedvezően

fogadta a lakosság, a környezettudatos magatartást sikeresen népszerűsítés megtörtént.

Legfontosabb városszépítő elemek:
•
•
•
•

A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció
Balkonföld akció
Újéletfa akció
ÖKO suli- Parlagfű vetélkedő
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A „Szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció:
A városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, melynek során 1 m 3 termőföld,
illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag
NYÍRVV Kft. telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre
kiszállítottuk. Összesen 80 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra,
termőföldből 45 m 3, fűmagból 60 kg került kiosztásra .

Balkonföld akció
A balkonföld akciónk keretében, a társashá zi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez,
balkonládák növényesítéséhez termőföld és komposzt keverék, összesen 80 helyszínre 143,5 m 3
mennyiségben került kiszállításra, ezzel is hozzájárulván, hogy Nyíregyházán minél virágosabbak,
zöldebbek legyenek nemcsak a zöldfelületek, de a lakóövezetekben
függőfolyosók

lévő

erkélyek, loggiák, teraszok,

és ablakok is.

Új életfa akció :
Az Újéletfa akció keretében „ Ültess fát a gyerekednek" címmel került hirdetésre a program, melyre
már augusztusban

elkezdődtek

a pályázati adatlapok beadása. Az ünnepélyes megrendezésre

október 17-én került sor, ahol összesen 78 csecsemő számara ültethettek emlékfát a szülők .
A Búvár utcai Újéletfa-liget már a második ilyen liget Nyíregyházán, ugyanis az Alkotás utcai játszótér
melletti már megtelt a 2014-15-ben elültetett fákkal.
ÖKO Suli -program
Évek óta hagyomány, hogy a NYÍRVV Kft.
virágosításába. A program keretein belül

helyi iskolai osztályokat is bevon a városközpont

ősszel

800

tő

virágot ültettek el a borbányai

Petőfi

Sándor

és a Bem József Általános Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Miklós tereken . A gyerekek a Kossuth
téren a körágyások szé lére burgundi és sárga

színű, fodroslevelű

árvácskákat, középre pedig nárciszt,

a Szent Miklós téren rózsaszín és fehér kisvirágú árvácskákat, illetve tulipánt ültettek.
A Bujtosi mederrekonstrukciós munkálatokat ismerték meg az Öko-suli program diákjai. A Borbányai
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már ötödik évben vettek részt a programban .
Parlagfű vetélkedő:

Sikeresen lezajlott az ÖKO suli program keretein megrendezett vetélkedő, melynek során egyre több
gyerekkel sikerült felkelteni az érdeklődést a környezetük védelme, megóvá sa iránt. A lezajlott
vetélkedő

helyezetteinek díjazásban részesültek.

-
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27. Állategészségügyi feladatok
Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep

Az

Állategészségügyi

telep

az

állategészségügyi

és

járvány- megelőzési

kötelezettségeinek,

zökkenőmentes üzemeltetésének 2018.évben is folyamatosan eleget tett. Az állategészségügyi és

járvány

megelőzési

kötelezettségeink mellett fontos cél volt az altatások elkerülése érdekében, az

ebek örökbeadása is.
A telep folyamatos örökbefogadási lehetőségein felül rendkívüli örökbefogadó napokat is szerveztek,
lehetővé

mellyel

vált az örökbefogadás céljából a munkaidő utáni telep látogatás.

Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósult meg,
(fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. A NYÍRVV Kft. felkérésére
kutyakozmetikus segítette az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeresen nyilvánosságra került
a Nyíregyházi Napló c. hetilapban a telepen

lévő

kutyák, azok örökbefogadási

leh etősége,

illetve az

örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megjelent a NYÍRVV Kft. facebook oldalán is.
Egyre

többen

látogattak

ki

a

telepre

kutyaszerető,

kisgyermekes

családok,

állatbarátok,

megbizonyosodva a telep magas színvonalú működéséről, a telepen lévő kutyák humánus tartásáról,
gondozásáról.
Ebben az évben is sikeres végrehajtottak eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti
lakóte lepen, Kiste leki sző lőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, a Közterület Felügye lettel
közösen, mivel nagyon sok a panasz ezeken a területeken a kóborló, támadó kutyák miatt . A
gyepmesterek munkáját segíti a városgondnok is kóbor kutyák befogási helyszínének, valamint
elhullott állatok helyének jelzésében, megtalálásában.
A NYÍRVV Kft. részt vett a tavaszi eb oltásokon, ezzel is csökke ntve az utcára kidobott kóbor kutyák
számát.
A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregte lenítés,
szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások) .
2018. évben összesen 137 db kutya került ki a

telepről.

Hazai

á lla tvédők

33 db, német

db kutyát vittek el, magyarországi magánszemélyek 90 db-ot fogadtak örökbe,

állatvédők

ebből

14

51 db-ot

ivartalanítva .
2018 . .évben nagy hangsúly helyeztek a prevencióra, mellyel a .kutyák feleslege s túlszaporodását
sze retnék elkerülni. Ezt a cé lt szolgálja az Állategészségügyi telepről - elsősorban a lakossághoz
(magánszemélyekhez)- kikerülő állatok ivartalanítása .
A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben :
- telepre bekerült állatok száma : 203 db
- örökbeadott állatok száma : 137 db
- megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 13 db
Az általános napi feladat okon felül több rendkívüli eseményen is részt vettek a gyepmesterek
készenléti időben a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, állategé szségügyi hatóságga l közösen:
éj szakai órában forgalmi akadályt képező feldarabolt lótetem elszállítása, társasház tetej éről
madártetemek elszá llítása tűzo ltó daru segítségéve l, lehegesztett fagyasztóláda fe lnyitása, abbó l az

\
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hulladék elszállítása, vásártéren elkobzott ismeretlen

eredetű

élelmiszer elszállítása . Bujtosi tó halállományában bekövetkezett halpusztulás következtében nagy
mennyiségű

haltetem elszállítása (2242 kg) .

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű
melléktermékek - összesen 45 176 kg - az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által kerültek elszállításra,
illetve megsemmisítésre az alábbiak szerint:
- egyéni beszállítók által leadott mennyiség: 18 004 kg
- gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyiség: 27 172 kg
Az Agrárminisztérium által az ebrendészeti telepeket

működtető

civil szervezetek, illetve települési

önkormányzatok számára 2018. május 4-é n pályázatot írt ki. Az Agrárminisztérium az irodaépület
mellett található

rézsű

talajeróziójának megakadályozására, szikkasztó árkok kialakítására és

parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítélt meg a Nyíregyházi Állategészségügyi telepnek.

Fejlesztés :
A Gyepmesteri telep 2018. évi fejlesztése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes
kutyakenel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó
megközelíthetőség

közművekkel

és a szilárd burkolaton való

miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel

rendelkezik a telep.

Ebnyilvántartás
A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívják az eb tulajdonosok, eb tartók
figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az
ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák a NYÍRW Kft.-t .
Tapasztalatok szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi
hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma.
2018. évben az eb nyilvántartó rendszerben folyamatosan történt az ebösszeírá s során létrehozott
adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került
módosításra .
Az állatorvosok által 8 838 db változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 769 db (új
bejelentés, oltás, chippelés,

eltűnés,

elpusztulás, tulajdonosváltás, egyéb) .

A bejelentések alapján 2018. évben nyilvántartott ebek szá ma :
./
./
./
./

Bejelentett ebek száma : 12 196 db
Elhullott ebek száma : 252 db
Kijelentett ebek száma : 60 db
Eltűnt ebek száma: 23 db

Rovar és rágcsálóirtás
2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283
hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron történt.
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Május 2-án 33 ha területen földi, 250 ha területen légi úton történt lárvairtás, május 10-11-én
csípőszúnyog

gyérítés 133 ha területen földi, 2084 ha területen légi úton történt.

A hirtelen jött meleg és csapadékos
ezért szükséges volt a

időjárás

csípőszúnyogok

miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák

elleni védekezés egymás utáni

sürgős

elrendelése. Ezt

követően július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás. A négy irtás átlagos

hatékonysága 83,25 %-os volt.
A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron valósult meg évi 3 alkalommal,
játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, melyből az irtások április 24-25én, jú lius 3-4-én, augusztus 14.-16. között történtek alkalmanként 100 hektáron.
Rágcsálóirtást folyamatosan történt lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint

időszakosan

történő bejárások, visszaellenőrzések során. A városban nagyon sok a szemetes, elhanyagolt telek,

elhagyatott terület, pince, szemetes kukák környéke, mely kedvez a rágcsálók elszaporodásának. Sok
társasház közös udvarán, de magánházak udvarán is sok patkány lyuk, fészek található.
A hatályos jogszabályok szerint az adott ingatlan (terület, épület) tulajdonosának,
bérlőjének,

kezelőjének,

használójának feladata a rágcsálóirtás elvégzése, illetve elvégeztetése. Jelentősen

csökkenthető

lenne a rágcsálók száma, ha minden tulajdonos gondoskodna a saját területén a

folyamatos irtásról.
A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvették a kapcsolatot
a

bejelentővel,

helyszíni egyeztetés céljából. A rendszeres irtás ellenére, sok rágcsáló (patkánnyal)

kapcsolatos lakossági jelzés érkezett a NYÍRVV Kft.-hez.
Kiemelten és visszatérően fertőzött területek: Belváros, Hősök tere, Kossuth tér, Posta melletti rész,
Takarékpalota melletti rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház
környéke, Tüzér utcai lakótelep, Huszár lakótelep, Korányi F. utcán a bérházas oldal, Robinzon domb,
Malomkerti ABC környéke, Szántó Kovács János u., Örökösföld, Tompa Mihály u. ABC melletti részek,
Sóstói tó partja .
28. Zöldfelület fenntartás

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. kezeli Nyíregyháza Megyei
Jogú Város tulajdonában

lévő

közterületeket, ezen belül a közterület fenntartásba bevont városi

zöldfelületeket is. Több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösföld, Huszártelep,
Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább
növelték fenntartási feladatainkat.
A zöldfelület kezelés során elsődleges szempont a természet közeli, változatos és attraktív,
fenntartható megoldásokat alkalmazni.
A parkfenntartás során egy-egy munkafolyamat során (fűnyírás, avargyűjtés) vannak fennakadások,
mert ezek a tevékenységek egyszerre, dömpingszerűen jelentkeznek nagy területen, ráadásul ehhez
hozzájárult a közfoglalkoztatotti létszám egyre jelentősebb csökkenése.
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A korábbi

évektől eltérően

a városi virágágyások

díszítő

értékét a

lehető

legnagyobb mértékben

igyekeztek növelni a fajtaválasztással, melyeknél a habitus, ellenálló képesség, a látvány, mint
díszítőérték erőteljesen

megjelenjen.

A NYÍRVV Kft.- az idei év során 51 440 db egynyári és canna virágot ültetett el városszerte, a
munkálatok során magyar növényfajták kerültek felhasználásra . A korábbi években megszokott
módon csaknem 3000 m 2-en valósult meg mintázott virágágyás:
a Kálvin térre különböző méretű egynyári növények kerültek, melyek a templom közelsége
miatt kereszt formát idéztek
az Október 23. téren virág alakú díszágy
az Eötvös Iskola előtt kis baglyokat mintázó ágyás
a Városi Könyvtár előtt a tudás kútját szimbolizáló szökőkútforma készült
a Petőfi téren nemzeti színűek a virágok
a Magyar Posta előtt pedig mozaikszerű ágyást alakítottak ki
a Hősök szobrához vezető szalagágyakba a város színeinek megfelelő virágok kerültek
Jósavárosban két cica formájú ágyást, illetve folt ágyás készült
Sóstón a székely kapunál egy színes, formagazdag, ún. millefleure ágyás díszítette a teret
A városalapítók szobrától Sóstóig több ezer nárciszt, tulipánt és árvácska került kiültetésre, így 56 095
db hagymás és 39 562 db kétnyári növény. Újdonságként először kerül a közterületekre százszorszép,
és egy kései virágzású virágfajta, a kék színű prérigyertya.
A legfrekventáltabb helyeken (belvárosi parkok) a megfelelő és intenzív d íszítőérték elérését jó
minőségű

tápanyagok kijuttatásával történt. Az ültetéseket

követő

utómunkák a virágos és zöld

városkép megteremtéséhez járultak hozzá.
Évek óta hagyomány, hogy a NYÍRVV Kft. iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába.
Idén 800 tő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai a
Kossuth és a Szent Miklós téren.
A Korányi köz - Gádor B. - Eperjes u.

tömbbelsőben

teljes parkfelújítási munkák, a korábbi

gyöngykavicsos felületen talajcserét követően füvesítés történt, illetve fák, cserjék kerültek
telepítésre, így 745 m 2 zöldfelület újult meg.
Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújításra került
rózsaágyás került kialakításra, amely a korábbi elöregedett cserjék helyén létesült. A díszágyba a
rózsatövek mellett

fűszeres

illatú, kék árnyalatú sudár zsályát, oszlopos fekete

fenyőt

telepítettek és

pótolták a lombhullató cserjéket.
A külterületi közterület fenntartás

alapvetően

a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. 6

fő főállású

munkavezető

irányításával a város külső részeit és a bokortanyák közösségi színtereit (buszmegállók,

játszóterek,

sportpályák,

közintézmények)

tartották

fenn

a

közfoglalkoztatási

programban

foglalkoztatott dolgozók bevonásával.
Dézsás növénye k kihelyezésével a burkolt belvárosi felületek növényesítése is megvalósult, az idei
évben összesen 72 db növény került kihelyezésre, melyből 9 db pálma, 5 db tiszafa, 56 db leander, 1
db korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció .12 db új

tavassrnl megtörtént.
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A járdaszigeteket,

kereszteződéseket

és templomok bejáratait 28 virágtorony díszítette és fe lállításra

kerültek virágpiramisok a Kossuth téren és a Rákóczi utcán .
Lámpaoszlopokra 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó került fe l, beültetésre kerü lt a kör
illem helyiség 45 db virágládája és a Korzó

előtti

75 db virágláda .

Ebben az évben összesen 287 db fa, 3 090 db cserje, 1 997 db

éve l ő

és 39 db

fenyőfé le

került

kiültetésre.

29. Belvízelvezetés
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

A NYÍRVV Kft. 250 448 fm zárt csatorna, 5 055 db tisztítóakna, 6 486 db víznyelő, 319 db
szikkasztókút, 24 db csapadékvíz átemelő üzemeltetését és 4 db záportározó karbantartását végzi.
Májusban a

Fürdő

közben zárt csapadék csatorna kiépítését, júniusban a Kölcsey Ferenc utcában, 40

fm hosszan, csapadék csatorna rekonstrukció történt, októberben

befejeződött

a Liliom utcában a

burkolt árok helyreállítása, újrarakása . A Vasút u. - Szegély u. csomópontban a megsérült fo lyóka
helyreállítása valósu lt meg.
A zá rt csapadékcsatorna tisztítási munká lataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárműve l
nem rendelkezik a NYÍRVV Kft., ezért vá llalkozó bevonásáva l végeztették a munkálatokat.
Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása :
•

Az elvégzett rendszere s karbantartás nagysága összesen :

•

Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma :

•

Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma :

•
•
•

Csapadékvíz átemelő aknákon végzett karbantartás száma :
Csapadék csatorna geodéziai felmérése :
Műtárgyak geodéziai felmérése:

16 064 fm
1 080 db
291 db
26 db
8 509 fm
547 db

Vállalkozó végezte el a Sugár utcán és a Fonó utca 1.- 5. sz. előtti járdaszakasz csapadék víz elvezetési
munkáit, illet ve az Ezüstfenyő utcában lévő csapadékvíz áteme lő karba ntartási és átalakítási munkáit
november és december hónapban .
A NYÍRVV Kft. kezelésében l évő 24 db csapadék áteme l ő e ll enőrzése, karbantartása 9 alkalommal
történt.
Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés

Kaszá lás, iszapta lanítás, kotrás, javítása, csapadék- és belvízszivattyúzás, szippantás, átereszek
karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm .
A csapadékvíz- és belvízelvezető csa tornákat 247 432 fm -en karbantartották, több helyszínen
végeztek munkálatokat szikkasztó árkoknál és alagutaknál a vízá llások megszüntetése érdekében .
Folyamatosa n figyelemmel kísérték a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadékés belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozás megtörtént.
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Az alábbi feladatokat: gépi kaszálás, záportározók, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok,
átereszek takarítása, burkolt árok, folyóka takarítá sa, korlátok és díszoszlopok festését 1 fő főállású +
átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott munkavállaló közel 10 OOO munkaórában végezte .
A NYÍRVV Kft. tulajdonában lévő, 2 db MTZ 82 munkagéppel történt a belvízelvezető csatornák
kezelősávjának és rézsűjének kaszálását, 203 üzemórában.

Vállal kozó végezte 50 fm-en a Vll l/2 -es csatorna,

1 710 fm-en a Vlll/1-es csatorna kézi

iszaptalanítását, valami nt a Vlll/1-es és a Csaló-közi csatorna kézi kaszá lását 5 207 fm-en.
2018. évben a NYÍRVV Kft. dolgozói a Fillér utcai záportározónál kerítést építettek, 4 db helyszínen
szikkasztó kutat létesítettek a Móra Ferenc, Bazsalikom, Majális és Kökörcsin utcákban. A
karbantartás, fenntartás során felhasználásra került 16,5 m 3 beton és 2,38 tonna meleg aszfalt.
Záportározók kaszálása történt az Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella közterületeken.
Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, valamint 95 db
tartó oszlop festése történt meg 41 helyszínen.
Az önkormányzati utak vízte lenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztették:
társaságunk által elszállított víz mennyisége : 1 876 m 3, 193 üzemórában
vá llalkozók által elszállított víz mennyisége: 5 862 m 3,426 üzemórában
30. Települési vízellátás
A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében
a vonatkozó rendelet alapján 150 m -es távolságon belül kell biztosíta ni az ivóvíz ellátást közkifolyóról,
illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése a NYÍRVV Kft.

közszolgáltatási feladata, melyek a

tervezettnek megfele lően alakultak.
2018 . évben a 398 db üzemelő közkifo lyók havi vízfogyasztása 2 323 m 3, Nyíregyháza város
vízellátása összesen 28 482 m 3 ivóvizet használt fel.
A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 308 db, melyek karbantartási díja 283 Ft+ ÁFA/db/hó, így
tárgyévben a karbantartási díja 1 046 e Ft.
Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetése kiemelt fontosságú . A városban 6 db
mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapota biztosított.
31. Illegális szemétlerakók felszámolása
A NYÍRVV Kft.

fontosnak tartja környezetünk védelmét, ezen belül az illegális hulladéklerakások

felszámolását, új lerakóhelyek kialakulásának megakadályozását.
Ennek érdekében, a hulladék kommandóban részt vevő szervezetek ez irányú hatékonyabb
munkavégzését is koordinálja .
A felderítések mellett nagy hangsúlyt fektettek a felszámolásokra is. Tapasztalataik alapján, mind a
lerakások száma, mind azok mennyisége jelentősen csökkent az elmúlt évek során. Sikerü lt
jelentő seb b eredményt elérni a külterületi köztisztaság, valamint az itt élők életminőségének javítása

terén .
2018. évben 18 alkalommal történt járőrözés a veszélyeztetett területeken, mely alkalm akkor egyegy városrész átfogó e ll enőrzése is megva lósult. Az ellenőrzéssel egyidőben a kisebb mennyiségű
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hulladékok elszállítása is megtörtént. Az elszállítást

megelőzően

a hulladékok átvizsgálásra kerülnek,

az azokban talált dokumentumok alapján eljárás kezdeményezése történt a hulladék tulajdonosa
irányában . Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a

mezőőri

szolgálat is .

Tárgyévben összesen 112 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást és 425,68 tonna illegális hulladék
került megsemmisítésre .
Főbb helyszínek: Gerliczki Mihály utca, Vadlik Márton utca, Északi lakótelep, Mandabokor, Butyka,
Felsősima, Nyírszőlő .

Energiagazdálkodás, fejlesztés
32. Távvezeték cseréje

2018. áprilisban elindult a tervezettek közül az egyik legnagyobb beruházás, az Ibolya utcán lévő Hunyadi u. - István u. között -, az Örökösföldet ellátó NA400-as magasvezetésű távhővezeték földbe
Szegfű

helyezése a

úton. A

távhő

~400

vezeték közel

nyomvonal méteren a

Szegfű

párhuzamosan a zöld területen haladva került megépítésre . A beruházással a hálózati
csökkentését

tűzte

ki célul a

Nyírtávhő

utcával

hőveszteség

Kft.

Terve zett munkálataik között szerepelt a Kossuth u. 12/a. szám alatti „Y" jelű hőközpontról ellátott
Kossuth u. 12. illetve a Kossuth u. 8-8/a-10. számú társasházak önálló

hőközpontjának

kialakítása, az

épületek közötti távhővezeték felújítása. A két épület között (Kossuth u. 12/a. - Kossuth u. 12.)
elvégezték a

távhő

vezeték cseréjét, a szekunder nyomvonalába

előszigetelt,

primer vezetéket

fektettek, ezzel energia megtakarítást elérve .
Ugyancsak tervezett munkáik között szerepelt az Ungvár stny. 14-20. szám alatti társasház önálló
hőközpontjának kialakítása, amelynek feltétele a primer távhő energia épületbe juttatása, ezzel a

hálózati

hőveszteség

csökkentése a cél.

Az Északi krt. útfelújítása miatt, már a beruházási munkálatok megkezdése e lőtt tervezték az Északi
körutat

keresztező

két pár

távhővezeték

felújítását még az aszfaltozási munká latok

előtt.

A régi,

hagyományos acélcső helyett, korszerű előszigetelt vezetékek kerültek fektetésre .
A Bethlen Gábor úton, a kerékpárút alatt található 2.4 és 2.8 távfűtési aknák kompenzátorai
felújításra kerültek, amely a biztonságos szolgáltatás elengedhetetlen feltétele, illetve a
eszközzel a hálózati
2018. évben

a

hőveszteség

csökkentése

érhető

TOP-6.5.1-16-2017-00006

korszerű

el.

számú

pályázat

keretein

belül

épületenergetikai

korszerűsítés va lósult meg a NYÍRTÁVHŐ Kft. 3 telephelyén. A Család u. 19/a. és a Család u. 102.

szám alatti épületeken napelemek telepítésére is sor került, va lamint a felújítás során megtörtént a
nyílászárók cseréje, a homlokzat és a tető szigetelése . A Népkert u. 12. sz . alatti központi telephelyre
már egy korábbi pályázat lehetőséget biztosított a napelemek telepítésére, így itt csak a nyílászárók
cseréje és az épü let szigetelése valósu lt meg pályázati forrásból.
A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága adta . A projekt a
pályázati kiírás célkitűzéseihez közvetlenül kapcsolódott mindkét ágon: a fosszilis energiafelhaszná lás
csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével.
W'W'W NYllll

\)

)

N Y 1 R 1: G Y H A l

A

VHAZA HU

18

A projekt közvetett célja az energiatudatosság fontosságának kommunikálása a fogyasztók és a város
lakossága irányába, a példamutatás révén. Szintén fontos közvetett
javítása. Az érintett épületek közül

kettő

esetében a

célkitűzés

korszerűsítés jelentős,

volt a városkép

sokak számára látható

javulást hozott ezen a téren is .

A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a

hőigénye

kevesebb, mint harmadára csökkent, a

villamosenergia igény egy része helyben kerül előállításra. Az üvegházhatású gázkibocsátás éves
szinten 80,39 tonnával csökken

33. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer

működtetése

A NYIRTÁVHŐ Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy munkatársai természetes igényévé váljon a
minőségi

és környezettudatos munkavégzés, kezdeményezés a

állapotok

javítására,

melyhez

minden

feltételt

biztosít

minőség

a környezet és az energia

szám ukra .

Környezetpolitikájának

legfontosabb elve a hosszú távú, megbízható szolgáltatás nyújtása a környezet védelmének
betartásával.

Az engedélyek felügyelete a bejelentésre kötelezett kazánházi pontforrások vonatkozásában
naprakész. A bevallási kötelezettségeinknek határidőben eleget tesznek.
Az integrált rendszerük megfelelő hatékonysággal működik, amit a tanúsítások igazolnak.
Az Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerük mellett (rövidítve: IMKIR) a NYIRTÁVHŐ
Kft., mint energiaszolgáltató cég, 2016-ban bevezette az MSZ EN ISO 50001 :2011 szabvány szerinti
Energiairányítási rendszert (EIR) . A tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet végezte, így
ezzel kialakult az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerük (IMKEIR} .
2018 . év első negyedévében kidolgozásra került a társaság stratégiája (energetikai), amelyben
többnyire hosszabb távú célok lettek meghatározva, melyhez kapcsolódóan néhány új rövidtávú cél,
intézkedés is

kitűzésre

került.

2018 . december hónapban a TAM CERT Magyarország Kft. akkreditált tanúsító szervezet álta l sikeres
(IMKIR) felülvizsgálati audit történt. Az év során egy jóváhagyott belső auditterv alapján részletes
kérdőíves

dokumentálással

teljes

körű

(IMKEIR)

belső

auditot

végeztek,

valamint

a

hőkö zpo ntok/ka zánházak belső auditálása is megtörtént.

Az ISO 50001:2011 energetikai szabvány (EIR) felülvizsgálati auditját az ÉMl-TÜV SÜD Kft. független
tanúsító szervezet április hónapban sikeresen elvégezte. A NYIRTÁVHŐ Kft. fontos szempontnak
tartja a szabvány alkalmazását, mivel alapfeladataik közé tartozik az energiafelhasználás folyamatos
javítása, melynek adatközpontú, strukturá lis megközelítése révén a szervezet valószínűsíthetően
számottevő

-

anyagi megtakarítást érhet el.
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34. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás
2018. évben 5 intézmény kazánházi technológiájának teljes

körű

felújítását történt meg az alábbi

címeken :
Bölcsőde

•

Nyíregyháza, Dália u. 1. Sója Miklós Görögkatolikus

•

Nyíregyháza, Dália u. 1. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda

•

Nyíregyháza-Butyka,

•

Nyíregyháza, Vécsey köz 31. Őzike Bölcsőde

•

Nyíregyháza, Búza u. 7 . Búzaszem Nyugati Óvoda

Benkő

u. 1. Butykai Közösségi ház

Az intézményekben korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan
üzemeltethető ,

kondenzációs elven

működő

gázkazánok beépítésére került sor, a szükséges

gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai
há lózatba integrálják, amelynek segítségével a NYIRTÁVHÖ Kft. műszaki munkatársai folyamatos
távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembevételével üzemeltethetik a
fűtőberende zéseket.

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés

36. Ivóvíz gerinc- és

bekötő

vezetékek rekonstrukciója

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén szerelvénycserék történtek az alábbi
helyszíneken :
•

Bottyán- Derkovics utcai csomópont

•

Magas hibaszámú csomópontokban szerelvények cseréje

•

Nyíregyháza, Templom utca - Csaba utca csomóponti rekonstrukció

•

DN 800 vízvezeték rekonstrukció és vízkormányzó műtárgy

26.270 eFt
4 .851 eFt
98 1 eFt

7.606 eFt

A beruházások ráfordítá sa

39.708 eFt

Nyíregyháza ivóvíz komplex hálózati rekonstrukció
Az alábbi területeken bekötővezetékek és gerincvezetékek rekonstrukciókat végzett a Nyírségvíz Kft.:
•

Butyka, Vay Á. utca

5.387 eFt

•

Butyka, Mester utca

5.480 eFt

•

Verecke utca

2.402 eFt

•

Nyitra utca

8.577 eFt

•

Legyező

4 .725 eFt

•

Igló utca

•

Nyíregyháza, Ungvár sétány 14-20 társashá zak

utca

2.803 eFt

hőközpont b~kötőv~2~t~k~Mk c~er~je
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Nyíregyháza Ferenc körút 26-28 sz. társasházak

•

bekötővezetékének cseréje

•

258 eFt

Nyíregyháza Árpád u 52-54 sz. társasházak
bekötővezeték

csere

688 eFt

Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca - Mező utca

•

kereszteződésében

DN 300-as vízvezeték bé leléses

technológiájú rekonstrukciója

2.047 eFt

Nyíregyháza Debreceni u. 352 sz. e l őtt gerincvezeték

•

csere

1.062 eFt

A beruházások ráfordítása

33.701 eFt

Ivóvíz gerinc és bekötő vezeték rekonstrukciók összesen

73.409 eFt

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén az alábbi helyszíneken szerelvény cse rék
vá ltak szükségessé:
26.270 eFt

•

Bottyán-Der kovics utcai csomópont

•

Magas hibaszámú csomópontokban szerelvények cseréje

•

Nyíregyháza, Templom utca - Csaba utca csomóponti rekonstrukció

•

DN 800 vízvezeték rekonstrukció és vízkormányzó műtá rgy

4.851 eFt
981 eFt
7.606 eFt

39.708 eFt

A beruházások ráfordítása

37. Nyíregyháza 1. és II. számú szennyvíztisztító t elepek gépészeti berendezéseinek felújítása
A telepek üzemeltetésé hez a gépészeti berendezéseket fo lyamatosan fel kell újítani. 2018.-ban az
alábbi berendezések kerültek felújításra:
•

sűrűi szap szivatt yú fe lújítása

•

II. számú homokfogó felújítása

6.446 eFt

•

1/1 légfúvó cseréje

4.454 eFt

•

iszapszá lprés csere

17.308 eFt

•

1.

utóülepítő

fe lújítása

•

II. szvt. gázmotor 20 OOO üzemórás felújítása

•

GFT módosítás Nyíregyháza 1. sz. sztisztító telep
6.sz. légfúvó gépészeti felújítása

•

2.820 eFt
1.082 eFt
1.791 eFt

GFT módosítás Nyíregyháza 1. sz. sztisztító telep
7.sz. légfúvó gépészeti felújítása

•

1.261 eFt

Nyíregyháza 1. szennyvíztisztító telep 2 db
hőntartó recirkulációs iszapszivattyú felújítása

•

939 eFt

1.256 eFt

Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztelep 2. sz. gázmotor

gépészeti fe lújítása

(-.... )
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•

Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztisztító telep 1. sz.
gázmotor gépészeti felújítása GFT módosítás

2.145 eFt

44.812 eFt

A beruházások ráfordítása :

Nyíregyháza 1. számú szennyvíztisztító telep 1. levegőztető főelosztó csere
A kapcsolószekrény 2001. évtől jelentősebb felújítás né lkül üzemel. A korrózió mind a szekrényt mind

a vezetékeket mind a kapcsolókat megkezdte .

9.178 eFt

A beruházás ráfo rd ítása

Nyíregyháza 1. és II. számú szennyvíztisztító telepek gépészeti és elektromos berendezések
rekonstrukciója összesen

38. Szennyvíz

bekötő

53.990 eFt

vezetékek rekonstrukciója
2.040 e Ft,

•

Árpád utcai beton csatorna feltárásos rekonstrukció

•

6 db

•

Legyező

•

Nyíregyháza 2 db szennyvízátemel ő gépészeti felújítása . Örökösföld Északi átemelő; Fészek
utca

szennyvízáteme l ő

kapcsolószekrény cseréje

utcai átemelő nyomóvezeték átépítés

átemelő

4.857 eFt,
1.424 eFt értékben .
4.344 eFt,

•

GFT módosítás Nyíregyháza Hóvirág út átemelő 1 db szivattyú fe lújítása

•

GFT módosítás Nyíregyháza Hóvirág út

áteme lő

2. számú szivattyú felújítása

1.454 eFt,
1.110 eFt.

A beruházás ráfordítása

15.229 eFt

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója összesen:

15.229 eFt

Hatósági, ellenőri feladatok

40.

Környezetszennyező,

illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági .

intézkedés megtétele
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet, a Szabá lysértési Törvény, a
Hulladékról szóló törvény, a Nemdohányzók véde l mérő l szóló törvény, a Hulladékgazdálkodásról
szóló jogszabá lyok, valamint a Településkép véde lm éről szóló törvényben meghatározott illegális
plakátok kihelyezésé nek ti lalmának a betartatásával, szankciók alkalmazásával a

jogkövető

magatartás kikényszeríthető, ezáltal a lakosság nyugalmát zava ró magatartások szá ma csökkent h ető.
A jogszabályok

megszegő ivel

felügye l ők, ebből

szemben 2110 esetben intézkedtek vagy végeztek hatósági

-

a

1180 esetben figyelmeztetést, 363 esetben bírságot alkalmaztak, és 567 esetben

kezdeményeztek közigazgatási eljárást vagy tettek felje lentést szabá lysértés miatt.

\)J
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41. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések

Társaságunk a Nyírvv Nonprofit Kft. a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű - és
gyom mentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: 2.400 hektár.
Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti
területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ
út, Harangozó u., Lujza u., Ipari u., Szikla u., Lajtos u., Csipke u., Bimbó u., Bodrogiu.
Keletkezett ügyirat száma: 90 db
Felszólító levelek száma: 17 db
Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata la, Hatósági

Főosztály

Közterület- felügylelethez

2018. évben 71 lakossági bejelentés érkezett gazos, parlagfűvel szennyezett ingatlan miatt, kevesebb
mint a korábbi években. Valamennyi esetet kivizsgálásra került, ahol lehetett a szabálytalan állapotot
megszüntették, vagy továbbították az eljárással és hatáskörrel

rendelkező

szervhez.

42. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése

Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a
kötelessége.

183 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkedést végezni kötelezettségük

elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét felszólítást követően elvégezte, 31 esetben
történt eljárás az ingatlan tulajdonossal szemben. Néhány esetben, ahol az ingatlan tulajdonosa

idős,

beteg volt, kezdeményezésre került, hogy a közterület kezelője rakja rendbe a területet.
43. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban

Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén kevés a roncs jellegű járművek száma.
Nagyon sok bejelentést csupán azért tettek, mert egy járművet hosszabb ideje nem láttak elmozdulni
a helyéről és emiatt roncsnak vélték. Fontos megjegyezni, hogy a jármű rendszámából a helyszínen
már nem lehet megállapítani a

gépjármű műszaki

érvényességét. 2018 . évben 127 esetben történt

intézkedés. Bírság 12 esetben, közigazgatási eljárás 17 esetben történt. Ebben az évben nem kellett
gépjárművet

elszállítani.

44. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése

2018-ban a közszolgáltatóval közösen 3 alkalommal végezett ellenőrzést a Közterület- felügylelet,
számos esetben a helyszínen megkötötték a szerződést a kötelező közszolgáltatásra, 3 esetben
közigazgatási eljárást kezdeményeztek.
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45. Tavaszi lomtalan ítá s ellenő rzése, a szemét széthordásának megakadályozása

A Térségi Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a
Kft összefogásának és fokozott
alaka lmával

keletkező

Polgárőrség

ellenőrzésének köszönhetően

a

Rendőrség

és a NYIRVV

kevesebb a tavaszi lomtalanítás

illegális szemétlerakások száma. A THG Kft. a lomta lanítást rendben el tudta

végezni. 8 fővel szemben köztisztasági szabálysértés eljárás indult.
A lomtalanítási akció alkalmával egy hétvégén 3

gépjárművel,

alkalmanként 6

fővel

történt a

szo lgá lat.

46. Csapadékvíz ingatlanról közterületre törté nő illegális kivezetésének ellenőrzése

A 2018-ban lakossági bejelentések miatt 3 esetben történt hatósági ellenőrzés, felszólításra
megszüntették a kivezetést.
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2. számú melléklet a .... 2019.(V.30. ) határozathoz

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

Felelős

Feladat, cél

és együttm üködő fél

2018. évi t erv
(e Ft)

Módosított
előirá nyzat

(e Ft)

2018. évi
tény (e Ft)

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek

1.

2.

3.
4.

s.

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

kivitelezés

Osztály

Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése

16 OOO

16 OOO

0

s 789

0

0

3 600

3 600

3 598

1 OOO

1 OOO

0

2 500

2 500

0

8 763

8 763

9 092

3 OOO

1608

1437

10000

3 OOO

133

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

8 OOO

8000

0

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

8 OOO

8000

0

15 500

15 500

13 326

82152

67 971

27 586

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társu lás éves

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

hozzájárulás

Osztály

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Városfejlesztési és Városüzemeltetési
kompenzáció (Állami)
Helyi

védettségű

Osztály

természetvédelmi területek

éves fenntartása és monitorozása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

6.

Zajtérkép felülvizsgálata

7.

Fasor rekonstrukciók terveztetése

8.

Park rekonstrukciók terveztetése

9.

Északi temető park rekonstrukció terveztetése

Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Nyíregyháza Város zöldterületének integrált
10. zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai
tervezése

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

11. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

Osztály

Összesen

Környezetvédelmi Alap célfeladatok

13.

14.

Környezetvédelmi civil pályázat (Városfej lesztési Városf ejlesztési és Városüzeme ltetési
és Környezetvédelmi Alap)
Osztály Önszerveződő közösségek
Környezetvédelmi oktatási program,
szervezése, "fenntartható

fejlődés"

előadások

képzés

Városfejlesztési és Városüzeme ltetési
Osztály

1875

1875

100

100

500

200

1 OOO

1 OOO

Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok
aktualizá lása, honlap, média megjelenés, Jeles
15.
Napok szervezése, rendezvényeken való

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

részvétel, szponzorálás
Nyírw Nonprofit Kft.
Civil szervezetek

16. Hulladék kommandó

működé sének

támogatása

Közterület -Felügyelet
Polgárőrség
Mezőőrök

R endőrség

17.

"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi
Nap rendezvény,

vetélkedő

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

s 060
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Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

Felelős

Feladat, cél

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy
napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó
18.
akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő

2018. évi terv
(e Ft )

Módosított
előirányzat

(e Ft)

2018. évi
tény (e Ft)

Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

300

5 400

Osztály
Térségi Hulladék-Gazdálkodási

lakossági akció

19.

és együttműködő fél

Karácsonyfagyűjtő

Nonprofit Kft.

akció

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

40

Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

20. Autómentes nap

21.

Városszépítő

Osztály

akció

(Környezetszépítő

pályázat)

verseny

400

1580

1500

1500

1 OOO

1 OOO

1 OOO

1 OOO

2 OOO

2 OOO

6150

6 150

Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.

22. Bujtosi tó arborétum kialakítása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.

23. Bujtosi tó

élővilág

rehabilitációja

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.

24. Bujtosi tó medertérkép készítése

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.

25. Zöldfelület kezelés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Összesen

20 925

0

21805

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés
Városszépítő

Nyírvv Nonprofit Kft.

3 500

3500

27. Állategészségügyi feladatok

Nyírvv Nonprofit Kft.

259 751

259 751

28. Zöldfelület fenntartás

Nyírvv Nonprofit Kft.

479 144

485 558

29. Belvízelvezetés

Nyírvv Nonprofit Kft.

195 OOO

195 OOO

30. Telep ülés vízellátás

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 600

12 600

31. Illegális szemétlerakók felszámolása

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 OOO

12 OOO

26.

Összesen

akció

961995

0

968 409

2. számú melléklet a .... 2019. (V.30.) határozathoz

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

Felelős és együttműködő fél

Feladat, cél

2018. évi terv
(e Ft)

Módosított
előirányzat

(e Ft)

2018. évi
tény (e Ft)

Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor csere NA400
Északi krt. 1.16-1.16.1 NAlOO vezeték csere
Északi krt. 1.19-1.19.1 NA80 vezeték csere
Ibolya u. NA400 földbe helyezése
32. Ungvár stny. 14-20. NA80 vezeték csere

Nyírtávhő

Kft.

310 500

348080

Nyírtávhő

Kft.

3 300

3 277

Önkormányzati intézmények energetikai auditja

Nyírtávhő

Kft.

és hatékonyság javító beruházás

Vagyongazdálkodási Osztály

74 OOO

57 469

"Y" j.

hőközpont

felújítás Kossuth 8-10-8A.

Kossuth 12. új blokk építés
Ungvár stny. 14-20. HKP blokk
Népkert u. 12.

Család

u. 19/A

Család u.

102.
33.
34.

Integrált

minőség-

rendszer

működtetése

és környezetirányítási

387 800

0

408 826

16 508

23 508

1458

Osztály

87 683

87 356

49 542

Nyírségvíz Zrt.

88 720

73 409

Nyírségvíz Zrt.

59 045

53 990

Nyírségvíz Zrt.

18 032

15 229

Összesen

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat

36.
37.

bővítés

Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb
feladatok

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése
(TOP-6.3.3-15)

Városfej lesztési és Városüzemeltetési

Ivóvíz gerinc- és

bekötő

vezetékek

rekonstrukciója
Nyíregyháza 1. és II. sz. szennyvíztisztító telepek
gépészeti rekonstrukciója

38. Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója

Osztály

Összesen

Hatósági,

ellenőri

165 797

0

142 628

feladatok

Környezetszennyező, illegális tevékenységek

40. bejelentésének kivizsgálása a szü kséges hatósági
intézkedés megtétele

41.

42.
43 .
44 .

P a rl agfűvel

kapcsolatos lakossági bejelentések

kivizsgálása, intézkedések
Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának
e llenőrzése

Intézkedés a roncsautók elszállításával
kapcsolatosa n
A kötelező hulladékszállítási közszolgá ltatás
igénybevételének e ll enőrzésre

0

0

26 670

26 670

Közterület- Felügyelet

0

0

Közterület- Felügyelet

0

0

Közterül et- Felügyelet

0

0

Építésügyi Osztály

Nyírw Nonprofit Kft., KözterületFelügyelet

/
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Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

Felelős

Feladat, cél

és együttműködő fél

45.

Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a
Közterület- Felügyelet
szemét széthordásának megakadályozása

46.

Csapadékvíz ingatlanról közterületre
il legális kivezetésének ellenőrzése

történő

Összesen
Mindösszesen:

Közterület- Felügyelet

2018. évi terv
(e Ft)

Módosított
előirányzat

(e Ft)

0

2018. évi
tény (e Ft)

0

0
0

26670

0

26 670

1645 339

67 971

1595 924

3. számú melléklet a .... 2019.(V.30. ) határozathoz

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2019. év

Felelős és együttműködő fél

Feladat, cél

2019. évi terv
(e Ft)

Módosított
előirányzat

(e Ft)

2019. évi
tény (e Ft)

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek

1.
2.
3.

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

kivitelezés

Osztály

Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

hozzájárulás

Osztály

Helyi védettségű természetvédelmi területek

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

éves fenntartása és monitorozása

Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

4.

Fasorrendezések

5.

Parkosítás tervezés, kivitelezés

6.

Akciótervek 1. ütem városi hősziget képződés

Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési
visszaszorítása tervezés, kivitelezés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Összesen

45 OOO
3 600
2 500
12 OOO
30 OOO

32 032

125132

Környezetvédelmi Alap célfeladatok

7.

8.

Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési Városfejlesztési és Városüzemeltetési
és Környezetvédelmi Alap)

Osztály Önszerveződő közösségek

Környezetvédelmi oktatási program, előadások
szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

1875

100

Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok

9.

aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles

Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Napok szervezése, rendezvényeken való

Osztály

500

részvétel, szponzorálás
Nyírvv Nonprofit Kft.
Civil szervezetek
Közterület -Felügyelet

10. Hulladékért virágot akció

Polgárőrség

1100

Mezőőrök
Rendőrség

11.

"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi
Nap rendezvény, vetélkedő

12.

hulladékgyűjtést

szorgalmazó

akció a hulladékudvarban, E-hul ladék gyűjtő
lakossági akció

Kft. Városfejlesztési és

5 560

Városüzemeltetési Osztá ly

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy
napos szelektív

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft.
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

300

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási

13.

Karácsonyfagyűjtő akció

Kft.

Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Osztá ly

40

0

0

3. számú melléklet a „„ 2019.(V.30.) határozathoz

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2019. év

Felelős és együttműködő fél

Feladat, cél

14. Hulladék kommandó

működésének

támogatása

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft.
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

2019. évi terv
(e Ft)

akció

5 250

17. Zöldfelület kezelés

Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

6150

16.

Városszépítő

előirányzat

(e Ft)

2019. évi
tény (e Ft)

1 OOO

Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Nyírvv Nonprofit Kft.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési

15. Autómentes nap

Módosított

1500

Osztály
Összesen

23 375

0

0

0

0

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés

23.

Városszépítő

akció

Nyírvv Nonprofit Kft.

6 350

24. Állategészségügyi feladatok

Nyírvv Nonprofit Kft.

133 030

25. Zöldfelület fenntartás

Nyírvv Nonprofit Kft.

697 881

26. Belvízelvezetés

Nyírvv Nonprofit Kft.

205 OOO

27. Település vízellátás

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 600

28. Illegális szemétlerakók felszámolása

Nyírvv Nonprofit Kft.

12 700

Összesen

1067 561

Energiagazdálkodás, fejlesztés

Újsző lő u. 21-23. új hkp
Ószőlő u. 109. saját hkp
Ószőlő u. 111-115 új fűtési blokk

Ferenc krt. 22. új hkp
Ferenc krt. 24. új hkp
29. Bethlen Gábor u. 2.4-2.5 NA400 115nyfm
Újszőlő u. Gondozó központ primer NA65
90nyfm
Ószőlő u. 109. NA65 lOnyfm
Ferenc krt. 24. NA65 10 nyfm
Ferenc krt. 22. NA65 40 nyfm
Bánki bekötő vezeték út alatt NA125 32nyfm

Nyírtávhő

Kft.

157 OOO

Nyírtávhő

Kft.

3 500

Árpád u. 49-51. bekötő vezeték NA65 30nyfm
30.

Integrált minő s ég- és környezetirányítá si
rendszer működtetése

3. szám ú melléklet a .... 2019.(V.30.} határozat hoz

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2019. év

Felelős és együttműködő fél

Feladat, cél

31.

Önkormányzati intézmények energetikai auditja

Nyírtávhő

és hatékonyság javító beruházás

Vagyongazdálkodási Osztály

Kft.

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat

33.

(e Ft)

Módosított

2019. évi

előirányzat

tény (e Ft)

(e Ft)

63 OOO
0

0

0

0

26 670

0

0

1665108

0

0

223 500

Összesen

32.

2019. évi terv

bővítés

Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek
rekonstrukciója
Nyíregyháza 1. és II. sz. szennyvíztisztító telepek
gépészeti rekonstrukciója

34. Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója

Nyírségvíz Zrt.

99 926

Nyírségvíz Zrt.

57 971

Nyírségvíz Zrt.

40 973
198 870

Összesen

Hatósági, ellenőri feladatok
Környezetszennyező,

illegális tevékenységek

35. bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági
intézkedés megtétele

36 .

37.

38.

39.

40.

41.

Parlagfűvel

kapcsolatos lakossági bejelentések

kivizsgálása, intézkedések

e ll enőrzése

Intézkedés a roncsautók elszállításával
kapcsolatosan
kötelező

hulladékszállítási közszolgáltatás

igénybevételének

Nyírvv Nonprofit Kft., KözterületFelügyelet

Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának

A

Építésügyi Osztály

ellenőrzésre

Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a
szemét széthordásának megakadályozása
Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő
illegális kivezetésének e ll enőrzése
Összesen
Mindösszesen:

0

26 670

Közterület- Felügyelet

0

Közterület- Felügyelet

0

Közterület- Felügyelet

0

Közterület- Felügyelet

0

Közterület- Felügyelet

0
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524·540; FAX: +36 42 524.541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : VAGY/410/2019 .
Ügyintéző: Dr. Havellant Gabriella

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására

polgármester

~~~·V>~ ~

Kovácsné Szatai Agnes

tf/ ~

vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést
személyek aláírása:

végző

D~
címzetes főjegyző

Gr e

~ k

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

WWW.HYlllHiYHAZA.HU
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa a 0313/2 hrsz-ú Csatorna
úton lévő 2 ha 3814 m 2 nagyságú ingatlannak. Az ingatlant az Önkormányzat 2001. januárjában
Együttműködési megállapodással 15 évre az Állatbarát Alapítvány használatába adta, elsősorban
Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó vonzáskörzet térségében tartott gazdátlan
ebek, macskák és egyéb háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása feladatok
ellátása céljára .
Az együttműködési megállapodás legutolsó módosítására 2013. novemberében került sor az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2013.{Xl.8.) VM rendelete alapján kiírt pályázat beadása miatt. A megállapodás határideje 2021.
december 31-re módosult.
Az Agrárminisztérium által kiírt 2019. évi eb rendészeti telepet működtető civil szervezetek és
települési önkormányzatok számára tett pályázat miatt a megállapodás határidejének újabb
módosítása szükséges.
Előzőekben leírtakra tekintettel javaslom a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az

Állatbarát Alapítvány között 2021. december 31-ig érvé nyben l évő Együttműködési Megállapodás
határidejét 2024. december 31. napjáig meghosszabbítani. A megállapodás módosítás a határozattervezet l. számú mellékletét képezi.
A támogatási szerződés megkötéséhez az ingatlan tulajdonosa részéről két hozzájáru ló nyilatkozat
kiadása is szükséges, amelyeket a határozat-tervezet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza .
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 21.

Tisztelettel :
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Melléklet a VAGY/410/2019. szamu előteneszteshez

MÓDOSÍTOTT

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

... ./2019. (V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbításáról

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta,

1.

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata es az Állatbarát Alapítvány között
2021 . december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás időtartamát
2024. december 31. napjáig meghosszabbítja .

2.

A jelen határozat 2 ~ mellékletét kepező tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat
elidegenítési és terhelési tilaloRlról okiratai< kiadásával egyetért.

Felhatalmazza:

Ferenc polgarmestert a határozat mellékletét képező
megállapodas modosítás, tulajdonosi hozzáJárulas es
nyilatkozat elidegenítési és terhelési tilalomról okiratok aláírására.

Dr

Kovács

Együttműködési

Osztály

vezetőJét

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási
megtételére

Felelős:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

a

szükséges intézkedések

Nyíregyháza, 2019. május 30.
A határozatot kapják:
l /a Közgyűlés tagiaí
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

_.

()

'1 0
1. sz. melléklet a .... „

...

./2019. (V.30.) számú határozatho z

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztika i számjele : 15731766-8411-321-15,
képvi seletében Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban : Önkormányzat)],

másrészről a Állatbarát Alapítvány [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2., lajstromszáma:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma: 18791927-1-15, képvi seletében
Raska Andrea elnök, (a továbbiakban : Alapítvány, a továbbiakban együtt: fel ek)]
között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel :
1./

Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú - a valóságban
4400
Nyíregyháza,
Csatorna
utca
2.
szám
alatt
talá lható
2 ha 3814 m 2 területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő ingatlan az
Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

2./

Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési
megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan
8107 m 2 területű ré szét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány ha sználatába
adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó
vonzá skörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb háziállatok
állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása céljára.

3./

Felek a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodásban rögzítetté k, hogy az 1./
pont szerinti ingatlant legalább a 2./ pont szerinti megállapodás aláírásától számított
15 évre az Alapítvány céljaira használják fel.

4 ./

Felek megállapítják, hogy az Alapítvány pályázatot nyújt be az Agrárminisztérium által
ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok
számára kiírt pályázati felhívásra, mely az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett
ebrendészeti telepek modernizációjára, bővítésére, a telepen található állatok
körülményeinek javítására és örökbefogadási esélyük növekedésére vonatkozik.

5./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban említett ingatlanon az Alapítvány
jogosult a fenti pályázatban foglaltakat megvalósítani. Az Alapítvány az egységes
arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

6./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ szerinti ingatlan használatba adását
meghosszabbítják 2024. december 31. napjáig, oly módon, hogy a 4./ pont szerinti
pályázati beruházás üzemeltetési kötelezettségének lejártáig az Alapítvány céljainak
megvalósítására rendelkezé sre álljon .

7 ./

Felek kinyilatkoztatják és tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a pályázattal
összefüggésben semm i nem ű kötelezettséget nem vállal.

'l \.. 1
2
8./

Fele k kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek harmadik
személy részére történő átruházására kizárólag a Támogató előzetes írásbeli
hozzájárulásáva l jogosu ltak.

9./

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely ok miatt
megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak
igényt.

10./ Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodás
egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
11./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyarországi jogi személyek, szerződésköté si
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza,
nem zárja ki.
12./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak
tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.
13./ Felek a jelen megállapodásbó l fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között,
tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
14./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukka l
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Nyíregyháza, 2019. május

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Állatbarát Alapítvány
Raska Andrea
elnök

2. sz. melléklet a ... „

....
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TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatti,
nyíregyházi külterületi 0313/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonosa képviseletében hozzájárulok, hogy az
Agrárminisztérium

által

ebrendészeti

telepet

működtető

civi l

szervezetek

és

települési

önkormányzatok számára kiírt pályázati kiírás alapján az Állatbarát Alapítvány pályázatot nyújtson be
az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja,

bővítése,

a telepen

ta lálható állatok körülményeinek javítására és örökbefogadási esélyük növekedésére.

Az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak, a fe ljegyzett
tények a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyeztetik.

Az Önkormányzat a projekt végrehajtásában, megvalósít ásában, fenntartásában, működtetésében
kötelezettséget nem vállal.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

tj!
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524 -501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : VAGY /64/2019.
Ügyintéző: Havasi né Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben lévő
üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására

-

D~~Ferenc (v'
polgármeste r

f
Kósa Árpád
polgármesteri kabinetvezető

/.

~

L'C'-b

Kovácsné Szatai Agnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
szemé lyek aláírása :

,.,

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Ft

(J--{

Faragóné Széles Andrea
J egyző i Kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
Gazdasági és Tulajdono si Bizott ság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
WWW.NYIRCGYHA ZA.HU
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Tisztelt
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Közgyűlés!

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 67/ 2016.(111.31.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyta a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű t ársasággá történő
áta lakítá sát. A jogutód társaság - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. - 2016 . május
20 . napjával kezdte meg működését .
A társaság törzstőkéje 6.312 .190 Ft, melyből a két tulajdonos törzsbetétének összege és tulajdoni
hányadának megoszlása az alábbiak szerint alakul :

Tulajdonos megnevezése
Nyíregyhá za MJV Önkormányzata
Érpatak Község Önkormányzata
Összesen

Törzsbetét összege
6.267.456 Ft
44.734 Ft
6.312.190 Ft

Tulajdoni hányad
99,29 %
0,71 %

100,00 %

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. december 31-i fordu lónapra vonatkozóan
összeállított mérleg adatai alapján megállapított - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által
kihelyezett vagyonnal korrigált - saját tőke összege 183.634.976 Ft, a nyilvántartásban szereplő egyéb
vagyon értéke 2.897 .394 Ft.
A korrigált saját tőke és az egyéb vagyoni érték összegeiből Érpatak Község Önkormányzatának
2.744/387 .190 mértékű tulajdoni hányada alapján meghatározásra került Érpatak Község
Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-ben fe nnálló tulajdonosi
részesedése, melynek összege 1.321 .947 Ft.
Érpatak Község Önkormányzatának képviselő testülete a 35/2019.(IV.25.) számú képviselő-testü leti
határozatában döntött arról, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. -ben fennálló, a
törzstőke 0,71%-ának megfelelő mértékű - 44.734 Ft névértékű - üzletrészét értékesíteni kívánja
1.321.947 Ft összegű vételár ellenében . Ezen döntéséről Nyíregyháza MJV Önkormányzatát, valamint
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-t is értesítette .
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint többségi tulajdonos élni kíván elővásárlás i jogával, és
szándékában áll megvásárolni Érpatak Község Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.-ben fennálló 44.734 Ft névértékű üzletrészét. Az üzletrész megvásárlásához
Nyíregyhá za MJV Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Az üzletrész átruházási szerződés tervezetét elkészítettük, melynek értelmében Nyíregyháza MJV
Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. december 31-i éves
beszámolójának alapul vételével, 1.321.947 Ft vételár ellenében meg kívánja vásárolni Érpatak Község
Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben lévő ré szesedését.
A vételár kifizetésével egyidejűleg Érpatak Község Önkormányzatának tagsági jogvi szonya megszűnik,
és Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 100%-os
tulajdonosa lesz. Az üzletrész átruházásra tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Kft . egyszemélyes gazdasági társasággá válik.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és az üzletrész átruházási szerződés
tervezetét jóváhagyni szíveskedjenek .
Nyíregyháza, 2019. május 20.
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Me lléklet a VAGY/64/2019. számú előte rjesztéshez

Hat ározat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
........./2019.(V.30.) számú
határozata
Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben lévő
üzletrésze megvásárlásának jóváhagyásáról

A Közgyű lés

az e lőte rjesztést megtárgyalta, és
Érpat ak Község Önkormányzatával kötendő üzletrész átruházási szerző d ést jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert az üzletrész átruházási szerződés aláírására.
Utasítja:

- a Gazdasági Osztály vezetőjét az üzlet rész megvásá rlásához szükséges fedezet
biztosítására.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Temetkezési Kft. ügyvezetőj ét, hogy a szükséges
cégnyi lvántartási ügyekben a jogszabá lyi határidőre figye lemme l já rjon el

Nyíregyháza, 20 19. május 30.

A határozatot kapják:

1.) A Közgyű l és tagj ai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be l ső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Sza bo lcs-Sza t már-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
4.) Érpat ak Község Önkormányzata

'l '- 6
ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZE RZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről

Érpata k Község Önko rmányzata (székhelye : 4245 Érpatak, Béke u. 28., adószám: 157349411-15.; statisztikai számjel: 15734941-8411-321-15; bankszámlaszám: 68800051- 11047265 00000000; PIR törzsszáma: 734949; képviseli : Nagy Imre Attiláné polgármester), mint eladóa továbbiakban : Eladó
másrészről

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., adószám: 15731766-2-15; statisztikai számjel: 15402006-8411-321-15; bankszámlaszám:
11744003-15402006-00000000; PIR törzsszáma: 731762, képviseli : Dr. Kovács Ferenc
polgármester), mint vevő - a továbbiakban: Vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő Felek mindenekelőtt rögzítik, hogy Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát
képezi a Nyíregyházi Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 15-09-083485 cégjegyzékszámon
nyilvántartott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelő ssé gű
Társaság (továbbiakban : Társaság) 44.734,-Ft névértékű üzletrésze .
Az üzletrész teljes egészében befizetésre,

illetőleg

Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát
igénymentes.

ké pező

teljesítésre került .
üzletrész teljes mértékb en per-, teher és

2./ A fentiek előrebocsátása mellett Eladó eladja, a Vevő pedig megvásáro lja az 1. pontban
megjelölt üzletrészt - a Társaság 2018.12.31.-i fordulónappal készített számviteli törvény
szerinti éves beszámolójának alapulvételéve l
1.321.947,-Ft, (azaz egymillióhárom százhu szonegyezer-kilencszáznegyvenhét forint) összegű vételár ellenében.
Felek megállapítják, hogy a Vevőn kívül a társaságban tagsági jogviszonnyal se nki sem
rendelkezik, így az üzletrész átruházásához harmadik személy jognyilatkozatára nincs szükség.
3./ Vevő az üzletrész jelen sze rződé s 2. pontj ában megjelölt ellenértékét a jelen megállapodá s
mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül Eladó Tiszántúli Takarékszövetkezetnél
vezetett 68800051-11047265-00000000 sz. bankszá mlaszámára történő átutalás útján,
egyösszegben fizeti meg.
4./ Felek kijelentik, hogy a vételár megfizetésével egyidejűleg Eladó Társaságban fennálló
tagsági jogviszonya megszű nik.
Az üzletrész átruházására tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkez~si
Szo lgáltató Korlátolt Fe l e l ősségű Társaságban a Vevő 6.312.190,-Ft, azaz hatmillió-
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háromszáztizenkettőezer

I

- egyszázki lencven forint névértékű üzletrész tulaj donosa lesz, mely

a törzstőke 100 %-a.
S./ Felek tudomásul veszik, hogy az üzletrész átruházására tekintettel a Szabol cs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes gazdasági
társasággá válik .
6./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi. V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
Szerződő Felek jelen megállapodást, - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá .

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Érpatak Község
Önkormányzata
képviseletében
Nagy Imre Attiláné polgármester

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Eladó

Vevő

Pénzügyileg ellenjegyezte:
dátum :.................................. .
aláírás:.................................. .

Jogilag ellenjegyezte :
dátum:.................................. .
aláírás:...................................
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/63/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

r

GY

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

~{\w' _, .' C~~-L -1~
Kovácsné Szatai Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

sze7::->

törvényességi véleményezést végző

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
~

, f ._,

I' I

"
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:
- Pénzügyi Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NYIRCC.YHAZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19.
napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) szá mú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a
Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben
és maga s színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t - mint
Közszolgáltatót - bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított
részére.
A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. között 2018. január 25 . napján a 7/2018.(1.25.) számú Közgyűlési határozat
alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018.
december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljes ítését
és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2018. május 31. napján, illetve 2018.
december 20. napján módosítá sra került .
A Közszolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott
kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 3.373.036 eFt összegről a módosítások
után bruttó 3.435.603 eFt összegre változott.
A NYÍRVV Nonprofit Kft . a 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a
Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei
Jogú Váro s Önkormányzata felé a 2018. évi kompenzáció összegével.
A 2018. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja
Önkormányzat által az egyes közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét,
valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve
részletese n beszámol a 2018. évben elvégzett munkákról.
Jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a
tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását
is.
A 2018. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2018. évben
120.895 eFt értékben felülkompenzáltak .
A közszolgáltatási keret sze rződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2018. évi
felülkompenzáció összege 2019. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a
2020. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg
kerüljön figyelembe vételre.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyásá ra .
Nyíregyháza, 2019. május 20.

J

0

Dr. Kovács Ferenc /\-

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
....../2019.(V.30.) számú
határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és
a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentését jóváhagyja,
a 2018. évi felü lkompenzáció
a közszolgáltat ási keretszerződés 6.4.a pontja alapján
összegét, azaz 120.895 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2020. évi
előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2018. évi felülkompenzáció
összegét figyelembe kell venni.
Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020.
évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2018. évi felülkompenzáció összegét

vegyék figyelembe .
Felelősök:

lgn éczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:
1. Közgyűlés tagjai
2. Címzetes Főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

4. lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
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2018. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Nyíregyháza, 2019. április 10.
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Ignél i Csabáné
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MŰKÖDÉSI JELENTÉS
Időszak:

2018.01.01. - 2018.12.31.

A tulajdonos Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február
19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási
Keretszerződést 3112015.(11.l 9) számú Közgyűlési határozatával hagyta jóvá.
A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 7/2018 . (1.25.) számú határozatban került elfogadásra.
Nyíregyháza MJV Polgármestere 12/2018. (IV.05.) számú határozatában költségvetési e lői rányzat
átcsoportosításról rendelkezett. A 2018. évi közvilágítás hálózatbővítés és rekonstrukciós
munkálatokra kiírt aján latkérési eljárásban 44 200 e Ft bruttó értékű ajánlat érkezett, mely fedezet
hiányában érvénytelenítésre került. Ezt követően közbeszerzési e ljárás lefolytatására került sor. A
közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat 31 700 e Ft bruttó összeg, amely meghaladta a
Társaságunkkal kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében szereplő bruttó 30 OOO e Ft
összeget. Emellett lakossági igény alapján a Polgármester Úr támogatta a Juhar utca építésének
elindítását, melynek becsült költsége bruttó 28 750 e Ft. Ezé11 a megvalósítandó feladatokra bruttó
30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított Társaságunknak az általános tartalék terhére.
Az előzetes becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési
előirányzat módosítás, mely a 14/2018. (IV. 17.) számú polgármesteri határozattal került jóváhagyásra.
Ebben további bruttó 8 750 e Ft került átcsoportosításra az á lta lános tartalék terhére.
Az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentkező megnövekedett lakossági beje lentések, kérések,
igények miatt, az üzemelést gátló feladatok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására szükséges forrás
előteremtéséről újabb Polgármesteri határozat ( 18/2018. (V.18.)) rendelkezett, melyben Polgármester
úr az egyéb városüzemeltetési feladatok költségvetési sorra plusz bruttó 20 OOO e Ft előirányzat
átcsoportosítását rendelte el.
A Polgármesteri határozatok alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
90/2018.(V .31.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést.

Közgyűlésének

A módosítás érintette a 2. számú mellékletben fe lsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3.
számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. A szerződés 2.
számú melléklete kiegészült a Juhar utca útépítésére előirányzott kompenzációval, illetve a
közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított pótlólagos forrással.
A módosítás érintette a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét az eredeti tervhez képest. A
közutak fejlesztésére elő irán yzott kompenzáció bruttó 37 500 e Ft-tal, a közvilágítás fejlesztésére
bruttó 1 700 e Ft-tal. az egyéb városüzemeltetési feladatok e lvégzésére bruttó 20 OOO e Ft-tal módosult.
A TOP-6.3.2-15-NY 1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén'"
című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren
e lhel yezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének fe lújítása azonban nem képezte a projekt
részét. A 3 1/20 18.(V ll.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítássa l biztosította a
munka megvalósulásához szükséges fedezetet 9 723 e Ft értékben.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 229/20 18. (XII.20.) számú határozata az Éves
Közszolgáltatási Szerződés utolsó módosításával pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt
beruházások és felújítások paramétereit, aminek következtében az előirányzott kompenzáció összege
módosult.
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A 20 18. évi Éves Közszo lgáltatási Szerződés 3 . 1. pontja szerint az Önkom1ányzat elfogadott
költségvetése terhére a NY ÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott e lő irányzott kompenzác ió eredeti
összege: 3 373 036 e Ft, mely a módosítások után 3 435 603 e Ft-ra változott.
Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú. 2. számú és a 3. számú melléklet.
Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 20 18. évi mennyiségi és/vagy
minőségi követelményeit.
A 2. számú me lléklet tartalmazza a közvetl enül a közszo lgáltatási tevékenységhez kapcso lódó
közvetített szolgáltatásként e l végzend ő 2018. évi beruházásokat, fe lújításokat.
A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok e llátásához
biztos ított módosítások után előirányzott kompenzáció mértékét az a lábbiak szerint:

Megnevezés
Intézményi világítás, tű zvédelmi fe ladatok
Közvilágítás
Közfoglalkoztatás
Csapadékvíz -és belvízelvezetés
A l lategészségügyi fel adatok
Te lepülési vízel látás
Ki segítő mezőgazdasági szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési fe ladatok
Zö ldfelület fenntartás
Közutak, hidak fenntartása

Összesen :

e Ft
13 1 500
379 742
200 OOO
195 OOO
259 714
12 600
34 OOO
123 040
485 558
1 6 14449
3 435 603

A Működés i Je lentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, ame lynek
bevéte l sorai mind az Ö nkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszo lgáltatási
tevékenységhez kapcso lódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációbó l származó
bevételeket. a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre
osztott mértékét. A Működési Jelentésben talá lható táblázatok ala pján látható a jogos kompenzáció
igény a lakulása.
Az Éves Közszo lgáltatás i Sze rződés be n vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint
teszünk e leget.
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I. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlítással
2.számú táblázat 201 8
Böirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

Megnevezés

Intézményi ~lág~ás
tüz..edefm1 feladatok
2018. ten

1. Anyaqjelleqú ráfordítások

2018
teny

Koz~lágrtás

2018. terv

Csapadék- és
beMz el1ezetés

Kozfoglalkoztatás

2018.
tény

2018. terv 2018. tény

2018.
terv

2018.
2018.
2018. terv
teny
tény

141 572 19 740 17 879
88884 17 710 11158

580

1 323

216120 209 095

134544

Anvad<oltséQ

455

1247 215 500 208 784

79 770

loénvbe1ett szoloáltatások

125

65

320

93

48 344

48 739

1 745

0

11

300

218

6430

3949

285

3 881

3 891

2 984
270
62.7

1

Egyeb szolgáttatas
2. Személyi jellegű ráfordítások
BélkoltséQ
Személv1 1elleou eovéb kifizetés
Mlllkabért tertieló adó
3. Értékcsökkenési leírás

Allategészségugy1
feladatok

K1segitó
Egyéb
mezogazdasag wrosüzemettetés1
feladatok
szolgáltatas

Telept]és1
lize11atas

2018.
2018.
2018. teny
terv
terv

2018.
teny

2018.
terv

2018.
teny

Zöldfet!Aet
fenntart as

Közutak. tudak
femtartása

2018.
terv

2018
tény

Közszolgáltatási
tevékenységek
összesen

Pa!Xolás1
tei,ekenyseg

2018. terv 2018. teny

2018.
terv

2018
tény

2018. terv 2018. tény

20 890

18491

7 065

6 803

3 055

1 397 32 455 56 598

81161

99 247

118 214

119 605

9970

8962

5969

5 757

2 710

1 079 21 753 38186

61374

64 571

70699

90 055

4 813

10780

9 354

1096

1046

280

27 316

140

175

0

0

3 879

3867 1307195 1100 958 39 533 36160

25 510

23 991

0

211 10482 18183 16283 32 967
65
107
220
229 3504
1709
0 29 581 28 545 18 470 15 625 170 242 166 892

45 205

1908

136 740

112 592 112 098 95 531 1 847129 1588052

2 904

2983

2 922 1133 523

19294

17 838

0

0 20811

103 743

84 985 85130 72 069 1540178 1311894

324

270

282

38 565

38 012

3680

4151

2165

2190

0

0

4 400

4 908

1625

1337

15170

15 734

11210

9 913

9090

8 779

86445

85 630

663

626

663

135107

115 700

6222

5665

4051

3963

0

0

4 370

3675

2 924

2465

26914

25 357

21787

17 694

17 878

14683

220506

190 528

5 510

260

7187

53403

48 447

13 536 10464 10121

103 871

105197

947 246 29631 26 344

19962 13921 11823 128158 125801

2 310

48 364 59164

682188

731174

5 346

489936

524 029

33 538 42180

168198

184 967

2 234 10800 11638

24 054

22178

4026

0

0

0

39

25 500

16 633

4100

5 662

1200

137

0

0

610

378

1800

1720

8 870

11181

11063

1190

1601

500

1458

45 200

33 315 14 230

7 778

450

776

500

772

516

315

3 030

8 929

17 800

26 596

9991

5. Alvállalkozói teliesitések

18 965

11290

43 689

33 305

0

0 72000 40 200

27 800

27 688

0

0

0

0 38 410 34208 106 755 100117

329900

376 079

0

0

637 519

622 887

6. Közvetített szolgáltatások

74 304

64622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74304

64 622

7. B.ÁBÉ
8. Egyéb ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0

76

0

0

0

145

0

0

0

0

200

28 454

430

634

40

25

0

0

10

6

25

27

860

2 277

1440

2 986

25

1 942

3 030

36 351

9. Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

70

0

247 764 1512639 1320932 150 053 108 313

75 890

71108

7 565

7 575 33 772 30641 94190 117107 385 738 406 379

607 348

384

662

1180

0

264 485 250 386 1512639 1320932 150 080 108 697

4. Társúzemi szoloáltatás átvett-átadott

10.

11.

12.

Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
összese n(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
(ágazati+központi ktg.)
Közszolgáltatási tevékenység költségei
összesen(10+11)

98 920

82727 264188

5 709

1491

297

2 622

0

104 629

84 218

13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebböl Aktivált saját teljesitmények értéke

9 598

9696

500

0

0

0

0

0

14. +Ésszerű nyereség
15. Elöirányzott kompenzációigény (12-13+14)

1088

1140

2 639

2930

13635

96119

75 662

266 624 236 261

103 543 103 543
7 424 27 881

274 016 274 016
7 392 37755

Elöirányzott kompenzáció költségvetési rendelet
szerint

16.
Alul/felül komoenzáltsá<i mértéke

0

27

0 14 376 12156

3 928

6 902

14187

13 989

21 207

7 575 48148 42797 98118 124 009 399 925 420 368

630 384 171211 173 945 3 401 514 3196 875

34 795 72 353

73649

132 746

147168

76 552

72 288

7 565

628 555

665179 243 564 247 594 3 534 260 3 344 043

15

730

3 500

6495

0

0

8640

8 476

2 361

4 969

8 529

10 161

12 589

47 408 509 715 483 346 1760 146 1657 662

12680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12680

12050

1476

1553

818

887

95

100

340

355

803

1025

3437

3 692

6026

6659

4901

4 865

35 259

35 255

321575

263 656 151541 109 520

73 870

66680

7 660

7675 39848 34 676 96 560 120 065 394 833 413 899

621 992

624 430 -261 250 -230 887 1 809 373 1 721 636

200000
-121575

125 493 153 543 153 543
·138163 2002 44 023

81 600
7730

81600
14920

9 921
2 261

9 921 26 772 26 772 81134 96 882 348 933 356 589
2 246 -13 076 .7 904 -15426 ·23183 -45 900 .57 310

614172
.7 820

614172
0
0 1893634 1842531
-10 258 261 250 230 887
84 261 120 895

17 055 1204 699 1069326
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A költségvetési rendelet szerint e lő irányzott kompenzáció 2018. évi összege 120 895 e Ft-al
megha ladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy nincs osztva közvetett költség a
közfoglalkoztatási tevékenységre.
A

jelentőse bb

e ltérések magyarázata:

Mind a közv ilágítás. mind az intézményi vil lamosenergia díjainál a korábbi évek tapaszta lata alapján a
rendszerhasználati díjak emelkedésével számoltunk. A díjeme lés ezen téte l esetén e lmaradt, így ez
mindkét esetben megtakarítást eredményez a tervhez képest.
A közv ilágítási aktív elemek üzeme ltetési és karbantartási munkáit tekintve a közbeszerzésnek
köszönhetően jobb aj ánlatot kaptunk a te rvezettő l. A terv készítésekor 2 100 Ft+ ÁFA/db/szerződés
teljes időtartama egységárra l kalkuláltunk, de a közbeszerzési eljárás eredményeképpen ettől
kedvezőbb ( 1 640 Ft+ÁF A/db/szerződés teljes időtartama) aján latot kaptunk.
Intézményeknél az éri ntésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi íelülvizsgálatok munkálataira a
korábbi évek áraival bruttó 16 500 e Ft kö ltséget terveztünk a 2018. évre. Az ajánlatkérési e ljárás során
a nyertes válla lkozó ettő l a lacsonyabb, bruttó 11 055 e Ft aján latot nyújtott be. További megtakarítást
eredményezett a mű szaki tartalomban bekövetkező változás. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 20 18. évben több intézményben energetikai korszerűsíté si és felújítási munkálatokat
valósított meg pályázati forrásbó l. Mivel a szerződés me llékletében szerepe ltek olyan intézmények,
melyekre Társaságunk a lejárt érvényességű fe lülvizsgálat elvégzésére megrendelést adott, de
ugyanakkor három esetben a korszerűsítés alkalmával a felülvizsgá latot elvégezték, egy esetben pedig
a fogyasztási hely lebontásra került. ezért bruttó 730 e Ft összeggel csökkentettük az eredeti szerződés
összegét, így szerződéskötéskor megtakarítás keletkezett.
20 18. év re 1OOO fős átlaglétszámmal terveztünk, mely az év vegere 879 fő-re csökkent. Ez abból
adódott, hogy az év első felé ben indított 1169 fős program befejezését követően, július 1 -tő l már csak
900 fős létszám kerettel indítottuk az új programot. valami nt fo lyamatosak voltak az év közbeni
részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka
az elsőd l eges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, me ly az adott időszakban befolyásolta a
közfogla lkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.
A zárt csapadékcsatorna üzeme ltetése sorban az a lvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés
oka, hogy a tervezettnél sokkal tö bb dugulásje llegű meghibásodás történt, valamint a rakodógép
meghibásodása miatt gép bérlete vált szükségessé. A tervezett karbantartás jellegü fe ladatok háttérbe
szorultak, pótlásuk fo lyamatosan valósult meg. Sóstófürdő strand a latti zárt rendszer mosatás e l őtti
kitakarítása technikai okok miatt és a Szegély utcában a v ízn yel ő, csatlakozó vezeték kiépítése más
önkormányzati projekthez történő kapcsolódás miatt elmaradt.
csatorna esetében az alvá lla lkozói díj kevesebb a tervezettől. Ennek oka, hogy a
belvízelvezető csatornák kotrása, kaszálása, iszaptalanítása, illetve a csapadékvíz szippantás a ked vező
időjárás i körülményeknek köszö nhetően a terveze ttő l alacsonyabb értéken realizálódott.

A

belvíze l vezető

20 18. július 01 napjától a Nyíregyház i Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt
vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A
tevékenység bevételével a tervezéskor nem számo ltunk, ez az oka a feladat saját bevétele tervezettő l
magasabb sz intű real izálódásának.
A kisegítő mezőgazdaság i szo lgáltatás feladatn ál a mezőő rök részére 2018. évre tavaszi-n yári- ősz i
formaruha került betervezésre. A beszerzés 2018. évben elm aradt.
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Egyéb városüzemeltetésen belül a megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt
társaságunk üzleti tervében nem szerep l ő egyéb városüzemeltetési feladatainak ellátására. üzemelést
gátló feladatokra , azok le hető legrövidebb időn belü li kijavítására 15 748 e Ft forrást kaptunk a
közszo lgáltatási szerződés módosítása me llett.
A parkfenntartásná l a lváll alkozó bevonásával terveztük a kerékpárutak, szórt kavicsos felületek
vegyszeres gyommentesítését. de az e lj árás elhúzódása miatt a munka nem került megvalósításra.
Elmaradt a Stad ion u. 40. gyöngykavicsos felületének helyreállítása, illetve a Robinson domb támfal
építésének első üteme. A felszabadult forrásokat az Eperjes u. - Gádor B. utca tö mbbe l ső park
sétányainak, zöldfe lületeinek he lyreállítására fordítottuk. A Borbánya hulladéklerakó kármentes ített
területen l 0 OOO db Koltay nyárfa ültetése időjárási körülmények miatt nem valósul t meg, 20 19. év
tavaszára tolódott.
Az utcai sorfák kezelésénél a közterületi fák e löregedése, valamint a csapadékhiányból származó
koronaszáradások jelentősen megnövelték a feladatokat.
A parlagfű mentesítés a lváll alkozó i díjára 14 800 e Ft-ot terveztünk, mely költséget
átcsopo1tosítottunk 12 fő határozott idejü dolgozó szerződésé nek hosszabbítására, ezá ltal kiváltható
lett az egyre fogyatkozó közfoglalkoztatotti létszám és nagyobb biz tonsággal lettek végrehajthatók az
ősz i és téli feladatellátások.
Terveztük a meglévő, nagy kihasználtságú kondiparkok karbantartását, de alkatrész beszerzési
nehézségek mi att 20 18. évben ez elmaradt. Kapacitás hiányában e lmaradt a Kemecsei úti kondi park
környezetéhez tartozó parkban a növények pótlása.
20 18. évben nem terveztünk szökőkút és öntözőhá l ózat fejlesztést. A TOP-6.3.2-15-NY l-20 16-00001
azonosító számú, „Zö ld város kialakítása Nyíregyháza területén" címü projekten belül került
megvalósításra a Bencz úr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren el helyezke d ő Vénusz
szobor restaurá lása és medencéjének fe lújítása azonban nem képezte a projekt részét. A
3 1/20 18.(VIl.26.) számú polgármesteri határozat elői rányzat-átcsoportosítássa l biztosította a munka
megva lósulásához szükséges fedezetet nettó 7 656 e Ft értékben.
A fö ldútkarbanta1tással kapcsolatosan 20 18. évben lezárult bírósági elj árás 32 801 e Ft kárértéket
állapított meg, mely összeg a Nyírvv számlájára átutalásra került.
A szórt úta lapú, fö ldutak kezelése soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítésekné l. Ennek oka,
hogy a kedvezőtl en időjárási körülmények miatt Nyíregyháza területén l évő földutak mé lypontjainak
vízte lenítési munkáit szikkasztó kutak és alagutak kialakítását alvá lla lkozó végezte.
A járdák. sétányok kezelése soron jelentősebb összegü megtakarítást értünk el az anyagköltség és a
személyi jellegü ráfordítások tekintetében a létszámhiány, illetve az e miatt elmaradt munkák miatt. A
járdák alvállalkozói során e lvégzett többletmunkábó l adódik a tervhez képest magasabb összegű
alvállalkozói díj.
A városi takarítás a lvállalkozói összege a lulmarad a tervezetthez képest. Ennek egyik oka, hogy a
buszmegállók fertőtlenítő takarítására kevesebb összeg került felhasználásra.
Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett anyagköltség és
alvállalkozói díj már az I. félévben meghaladta a 20 18. évre tervezett összeget.
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II. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az előirányzott kompenzációigény
felhasználásának bemutatása terv-tény összehasonlítással
1. Energia
adatok e Ft-ban
Intézményi világltás,
tOzvédelmi feladatok

Megnevezés

Közvilágítás

Települési
víze llátás

Energia összesen

2018. terv 2018. tény 2018.terv 2018. tény 2018.terv 2018. tény 2018.terv 2018. tény
1. AnvaqjelleqO ráfordltások
Anvaoköltséo
lgénybe1.ett szolgállatások
Eovéb szoloáltatás
2. Személvi ielleoO ráfordítások
Bérl<öltséo
Személyi jellegü eovéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Ertékcsökkenési leirh
4. Társüzemi szoloáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesitések
6. Közvetített szoloáltatások
7. ELABE
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüqyi ráfordltások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összese n(1+2+ 3+4+ 5+6+ 7+8+9)
Közvetett költségek te vékenységre osztott része
11. 1(áqazati+központi ktq.)
12. Közszolgáltatási te vékenység költségei összesenf10+11)
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebböl Aktivált saiát teliesitmények értéke
14. + EsszerO nvereséq
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)
16. Előirányzott kompenzáció költséqvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltsá!I mértéke

Intézményi világítás,

tűzvédelmi

580
455
125
0
3 881
2 984
270
627
0
1 190
18 965
74304
0
0
0

1 323
1 247
65
11
3 891
2 904
324
663
0
1 601
11 290
64622
0
0
0

216 120
215 500
320
300
3 879
2 983
270
626
0
500
43 689
0
0
0
0

209 095
208 784
93
218
3 867
2 922
282
663
39
1 458
33 305
0
0
0
0

7 065
5 969
1 096
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0

6 803
5 757
1 046
0
0
0
0
0
0
772
0
0
0
0
0

223 765
221 924
1 54 1
300
7 760
5 967
540
1 253
0
2 190
62 654
74 304
0
0
0

217 221
215 788
1 204
229
7 758
5 826
606
1 326
39
3 831
44 595
64622
0
0
0

98 920

82 727

264188

247 764

7 565

7 575

370 673

338 066

5 709
104 629
9 598
0
1 088
96 119
103 543
7 424

1 491
84 218
9 696
0
1 140
75 662
103 543
27 881

297
264 485
500
0
2 639
266 624
274 016
7 392

2 622
250 386
17 055
0
2 930
236 261
274 016
37 755

0
7 565
0
0
95
7 660
9 921
2 261

0
7 575
Q
0
100
7 675
9 921
2 246

6 006
376 679
10 098
0
3 823
370 404
387 480
17 076

4 113
342 179
26 751

0
4170
319 598
387 480
67 882

feladatok

•!• Mennyiségi és/vagy minőség i paraméterek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intézmények mérési pontja inak száma: 12 1 db
Ebbő l távmé rt: 6 db
Energiaszo lgáltató á lta l olvasott: 11 3 db
Alm érőve l rende lkező: 2 db
Társaságunk á ltal e lle n őrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 12 1db
Az intézmények terül etén ta lálható konyhák, büfék, egyé b vételezési helyek m érő pontjain ak
száma: 2 1 db
2018 . év i energia fe lhasználás: 1 757 867 kWh
2018 . évi energia felh asználás nettó d íja: 64 520 e Ft
Az E.ON Energ iakereskedelmi Kft. és Társaságunk között - közbeszerzési elj árást köve tően létrejött Vill amos energia ke reskede lmi sze rződés szerint 2018 . ja nuár 01. napjától 2018.
december 3 1. napj á ig a villamos energ ia egységára nettó 17,72 Ft/kWh

kötöttünk az intézményekben a lej árt érvényességi idejű
szabványossági felülvizsgálatok e lvégzésére. A szerződ és 2017. július 11 -tő l - 2018 . má rcius 09-ig
vo lt érvényben. 201 8. év e l ső két hónapjában lejáró fe lülvizsgálatok nettó alvállalkozói d íj a 2 935 e
Ft.

•!• 2017 . évben válla lkozási

szerződést

•!• Az intézményekben 2018 . évben lej áró érvényességi idejű felülvi zsgálatok elvégzésére ajá nlatkérés i

eljárást folytattunk le. A szerződés megkötésre került, melynek érvényességi ideje 2018. június 28.
- 2018 . december 14. A felül vizsgálat értéke 8 130 e Ft.
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•!• Információink szerint bizonyos intézmények (óvodák) villamos energia ellátása a jövőben rész ben
megújuló energiaforrásból történik. Ennek érdekében - a szolgáltatóval együttműködve - az
intézmények egy része önkormányzati forrásból teljesítménynövelési. szabványosítási munkákat
valósított meg. Emellett Társaságunk munkatársai is végeztek felülvizsgálati, hibaelhárítási
feladatokat.

•!• A butykai óvoda három fázisú megtáplálására vonatkozó munkáinak kivitelezése megtörtént.
•!• A Kállói út 109. szám alatti óvoda két darab három fázisú

mérőhelye

áthelyezésre került.

•!• A KÖZIM Országzászló tér 3. szám alatti székhelyén a villamos mérőhely szolgáltatói ellenőrzése
során kiderült, hogy az ott lévő mérési mód nem szabványos, az áramváltók hitelesítési ideje lejárt.
Munkatársaink helyszíni felmérése alapján a szabványosítási munkák elvégzése 2018. október
hónapban megvalósult.
•!• Munkatársaink több ízben végeztek karbantartási, hibafeltárási munkákat a fel sős imai óvodában,
melynek eredményéről az Energetikai csoport a tájékoztatását a Vagyongazdálkodási Osztály
részére szeptember 25. napján megküldte, ebben javasolva az energetikai korszerűs ítést.
•!• Az alvállalkozói teljesítés összege 11 290 e Ft, mely Nyíregyháza kijelölt intézményeinél végzett
biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások díja.
•!• Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér,
járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
kerü lt felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Felül kompenzáció mértéke: 27 881 e Ft
Közvilágítás

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
•
A Társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 16 709 db
•
2018. évi energia felhasználás mennyisége: 5 916 861 kWh
•
2018. évi energia felhasz nálás nettó díja: 208 401 e Ft
Közbeszerzési e ljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között
létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2018. január 01. napjától 20 18.
december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 13,34 Ft/kWh
•
A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfe l e l ően
negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák
jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
2018. évben a vizsgált lámpatestek darabszáma :
•
1. negyedévben
2 653 db, ebből hibás 2,04 %
11. negyedévben
2 703 db, ebből hibás 1,89%
Ill. negyedévben
1 862 db, ebből hibás 3,01 %
IV. negyedévben
2 462 db, ebből hibás 2,36%
A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató
•

felé.
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Fejlesztés
A közv ilágítás fejlesztésére a lakosság és önko rmányzati képviselők által benyújtott és meg nem
valós ított igények figyelembevételéve l 2018. évben 18 helyszínen történt fejlesztés.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 20 18. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós
munkálataira kiírt közbeszerzés i eljárásban a legjobb érvényes ajánlat bruttó 1 700 e Ft-tal
meghaladta az elvégzendő feladatra e lő irányzott összeget, így a különbözetet a 12/20 18. (IV.05.)
számú határozattal az Önkormányzat költségvetés átcsoportosítással biztosította.
Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése és rekonstrukciója 20 18. évben
vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A közbeszerzés ,.tárgyát'' 4 részben
határoztuk meg. külön részenként szerepeltetve a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli
tervvel rendelkező helyszíneket, a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli tervvel nem
rendelkező helysz íneket, a Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkáit, illetve
az Ungvár sétány térvilágítása rekonstrukciós munkáit. Minden rész vonatkozásában az egyetlen
érvén yes ajánlat érkezett, ennek eredményeként kötöttünk Vállalkozási szerződéseket fenti
munkálatok elvégzésére.
Nyíregyháza, Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkái elvégzésének
vállalkozói díja nettó 2 740 e Ft, a mű szaki átadás-átvétel, és az üzembe helyezés 2018.
június 15.-én megtörtént.
Nyíregyháza, Ungvár sétány térvilágítás rekonstrukciós munkáinak elvégzése a 2018. július
04-én történt mű szaki átadás-átvételi és üzembe helyezés i jegyzőkönyvben foglaltak alapján
megvalósult, a vállalkozói díj nettó 5 710 e Ft.
Nyíregyháza, Lapály utca, Antalbokor-Biharitanya, Szamos utca, Mandabokori út, Fenyő u.
helyszíneken a korábbi években elkészíttetett kiviteli tervek alapján a közvi lágítás i
hálózatbővítési munkák elvégzése a 2018. október 09-én történt műszaki átadás-átvételi. és
üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó
4 717 e Ft.
A közvilágítási hálózat bőv ítése további 11 helyszínen (Ószőlő u. 32-34. játszótér, Futó köz,
Kőlapos bej árati úthoz taitozó két buszmegá lló és Újerő u. 3., Czuczor G. u., Csősz u . 9 .,
Deák F. út 48 „ Vincellér u., Ereszalja utca felé a buszmegállótól bevezető szakasz, Dióliget
u .. Boxer u., Naspolya u.) a 2018. november 23 -án történt műszaki átadás-átvételi , és üzembe
helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 11 848 e Ft.

•!• Az alvállalkozói teljesítés összege 33 305 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
Aktív elemeken E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés
2018 . évi költsége 28 070 e Ft
Kandeláberoszlop cseréje Sóstófürdő Berenát utca - Tölgyes utca sarkán 778 e Ft
Ungvár sétány (társasház o ldali térvilágítás) kábel mérési munkáinak díja 480 e Ft
Ungvár sétány (társasház oldali térvilágítás) kábel cseréjének költsége 1 105 e Ft
Deák Ferenc utcán 4 db lámpakar cseréje 168 e Ft
Sóstófürdőn a központi park és a tó körüli sétány térvilágítás i hálózatának javítása 2 704 e Ft
•!• Személyi jel legü ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betö ltő munkavállaló bér,
járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 37 755 e Ft
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Keretsze rződésben

meghatározott elvek alapján

'l 0
Települési vízellátás
•!• Mennyiségi és/ vagy minőségi paraméterek:
•
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók):
•
Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók):
•
Ivó- és díszkutak száma:
•
Mélyfúrás ú kutak száma:
•
Közkifo lyók temetőkben:
•
Ivó és díszkutak száma:
•
20 18. éves vízfogyasztás:
•
2018. évi vízdíj összege:
•
Lezárt közkifolyók 2018. évi karbantartási költsége:

308 db
398 db
30 db
6 db
3 db
5 db
3
28 482 m
5 632 e Ft
1 046 e Ft

mérőóra

nélkül i
né lküli
mérőóra nélkül i
mérőóra nélküli
mérőóra a lapján
mérőóra alapján
mérőóra

>-Az ivók utak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet
fordítottunk.
).-20 18. évben az ivókutak üzeme ltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.
,_A mélyfúrás ú kutak megfe lelő mű szaki á llapotát fenntartottuk.

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 246 e Ft
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Keretszerződ ésben

meghatározott elvek alapján

„

1

2. Közfoglalkoztatás
adatok e Ft-ban
Közfoglalkoztatás
Megnevezés
2018. terv 2018. tény
Anyagjelleqú ráfordítások
Anyagköltség
lqénvbel.€tt szolqáltatások
Egyéb szolgáltatás
2. Személyi jellegú ráfordítások
Bérköltséq
Személyi jellegű egyéb kifizetés
Munkabért terhe l ő adó
3. Értékcsökkenési leírás
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teliesitések
6. Közvetített szolgá !tatások
7. ELÁBÉ
8. Ecivéb ráfordítások
9. Pénzüavi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11. (ágazati+központi ktg.)
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)
13. - Közszolqáltatási tevékenység saiát bevétele
ebből Aktivált saját teljesitmények értéke
14. + Ésszerü nyereség
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltsáci mértéke
1.

134 544
141 572
79 770
88 884
48 739
48 344
6 430
3 949
1 307 195 1 100 958
1 133 523
947 246
38 565
38 012
135 107
115 700
25 500
16 633
45 200
33 315
0
0
0
0
0
0
28 454
200
0
0
1 512 639

1 320 932

0
1 512 639
1 204 699
0
13 635
321 575
200 OOO
-121 575

Q
1 320 932
1 069 326
12 680
12 050
263 656
125 493
-138 163

Közfoglalkoztatás
minőségi paraméterek:
2018 . évben átlagosan 1OOO fő , de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált á lláskere ső bevonását
te rveztük napi 8 órás munkaidőve l , határozott idejű munkaviszonnyal.
Az áthúzódó programokkal együtt 16 fogla lkoztatási. képzés i és egyéb országos progra mot
szerveztünk , bonyolítottunk. 20 18. évben 3375 főve l kötöttünk közfoglalkoztatási jogviszonyra
irányuló szerződést. 463 fő kül önböző képzéseken vett részt. A közfoglalkoztatás támogatás
mérté ke szinte minden program esetében 100 %. A fog lalkoztatási idő hosszúsága a
programoktól függően 5, 7, 9, 12 hónap időtartalmú vo lt. 20 18. évi teljesített átlaglétszámunk
879 fő.
A közfoglalkoztatott do lgozóknak fi zethető bér 2017. óta nem vá ltozott. Segédmunkás 81 530
Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 555 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő
munkavezetőkre jogszabály a lapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidő ben 89
705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó.
Társaságunk a fog la lkoztatás fo lyamatos biztosításához szükséges feltéte leket (munkaterületre
történő szállítás. védőfel szere lés, védő ital. munkaeszközök. gépek, egyéb anyagok: festék. vas,
faanyag. stb.) a beszámo lás i időszakban biztosította .

•!• Mennyiségi és/vagy
•
•

•

•
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2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok

>

~

Hosszú közfogla lkoztatási program 20 17. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 fős csak
foglalkoztatást biztosító program. A program hosszabbításra került 1160 főve l 2018. január
3 1-ig. Képzések: virágkötő, dísznövénykertész, építőanyag mozgató gépkeze l ő (targoncás),
h egesztő, szociális gondozó. kárpitos. festő, mázoló, tapétázó, motorfűrész kezelő , betanított
festő mázoló, erdőművelő, kerti munkás, óvodai dajka, parkgondozó, gyermek és ifjúsági
felügyelő. tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, vendéglátó eladó, 7-8 osztályos
felzárkóztató)
Start-plusz program 2017. december l-től 2018. január 3 1-ig 1 fős program. A program
keretében került elszámolásra 7 millió fo rint támogatás, melyet a NYÍRVV ,A

közfoglalkozlatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréséül " belügyminiszteri elismeréssel kapott. A támogatásból 2017. év végén 1 db
traktor és 1 db pótkocsi került beszerzésre.
).- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december l-tő l 2018. január 3 1-ig 100 fős csak
képzést biztosító program.
> Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. március 0 l-től 2018. február 28-ig
15 fős program (ebből 12 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását,
valamint szemétsze lence felújítását végezték.
).- Gl OP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2017. 07. 05-től 20 18. 04 . 04-ig l fős program
> TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. 10. 05-tő l 2018. 10. 04-ig 1 fős program

2018. évben indított új programok
).- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. február 0 l-tő l 2018. június 30-ig 1169 fős képzést és
foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: ke1ti munkás, parkgondozó, építő és
anyagmozgató gép kezel ője (targoncás), óvodai dajka, virágkötő, gyermek és ifjúság felügyelő.
vendéglátó e ladó, dísznövénykertész, 7-8 osztályos felzárkóztató, épület és szerkezetlakatos)
> Hosszú köz foglalkoztatási program 20 18. február 01-től 20 18. augusztus 31-ig 64 fős képzést
és foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: hegesztő, dísznövénykertész, festő-mázoló
tapétázó, kárpitos)

'
).-

>
;...

>
>--

>
).-

>

Hosszú köz foglalkoztatási progran1 20 18. február 0 l-től 2018. október 30-ig 27

;.. Hosszú közfoglalkoztatási progran1 2018.11.23-tól 2019.02.29-ig 20
biztosító program
;.. GINOP-5.2.1-1 bérköltség támogatás
•

fős

képzést és

foglalkoztatást biztosító program. (Képzés: szociális gondozó és ápoló)
GINOP-5.2. 1. 1 bérköltség támogatás 2018. 02. 09-től 2019. 02. 08-ig l fős program
TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2018. 02. 06-tól 2019. 02 . 05-ig 1 fős program
GrNOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 20 18. 03. 14-től 2018. 12 . 13-ig 1 fős program
Gl OP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.05 . 18-2019.02.17-ig l fős program
Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2018. március 0 J-től 2019. február 28-ig 13
fős program (ebbő l 10 fő hajléktalan szemé ly) . A program során papír brikett gyártását,
valamint szemétszelence felújítását végzik.
Hosszú közfoglalkoztatási program 20 18. 07. 01-től 20 19. 02 . 28-ig 900 fős csak
foglalkoztatást biztosító program.
GrNOP-5.2. 1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.09.03-2019.06.02-ig 1 fős program
GrNOP-5.2.1-14 lfjúsági Garancia program 2018.10.03-2019.07.02-ig 1 fős program

2018.12.05-től

fős

foglalkoztatást

20 19.09.09.04-ig 1 fős program

2018. évben összesen 12 273 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport
ügyfélszolgálatát. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának csökkenése az év végére
tovább nőtt. A július l-én indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot, már
csak 900 főt igényeltünk (e l őző program: 1169 fő vo lt), ezt a létszámkeretet év végéig sem
sikerült teljes egészében betölteni.
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473 fő kérte a program lejárta előtt j ogviszonyának megszüntetését, ebbő l 235
indoklásként az e l sőd l eges munkaerőpiacon történő e lhelyezkedést j e lö lte meg.

fő

(50 %)

Társaságunknál 2018. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

>

Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása
Gépi kaszálás: Igrice Vlll/I főfo l yás. VIll/2-es főfolyás, Herman-féle csatorna, Ba1tók Bé la u.
ny ílt árokkaszálás, Szélsőbokor ny ílt árokkaszálás, Vezér u., Sóstói u., Á llatpark előtti árok
kaszá lása, Gomba u, Lejtő LI , Meggyes u. árok kaszálása
Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u. , Izabella köz.
Áteme l ők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u.,
Szegély u., Szivárvány u., Cs illag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Bé la u., Gyík u, Lejtő u.,
Vincellér LI. , Lejtő-V askapu, Naspo lya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő LI ., Ezüstfenyő

u.
Korlátok és díszoszlopok festése: a munkálatok so rán 417 db díszoszlo p, 2 857 m nagy- és kis
korlát, 95 db tartó oszlop festése történt meg az alábbi helyszíneken: Blaha Luj za stny, Sóstói u.
Vadaspark, Svájci lak, Kórház, Mányoki u, Kossuth tér, Szegfű u. Keskeny köz, Szegfű uNyírpláza, Virágfürt u, Jósa A. u, Csipke u, Szarva u, Sóstó i u. fürdő bejárat, Sóstói u. fe lüljáró,
Szé l sőbokor, Mező u, Erdő sor, Dózsa Gy.u, Orosi iskola, Keskeny köz, Szent 1. u, Bocskai u,
Nyár u, Korányi F.u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírsző lős i u, Kótaji u, Izabella köz, Stad ion u,
Csaló köz, Szűrszabó u, Kökény u, Virág u, Szarvas u Sugár u, Rozsnyó u, Kert u.
Burkolt árok, fo lyóka takarítása: Ráday Pál u., Tünde u, Bodnár u, Venyige u. Fazekas J . tér 8.
M óra Ferenc Általános Iskola, Liszt Ferenc u, Városi csatorna karbantartása, Vasvári Pál u.
Váci M. u. Bartók Béla u, Szűrszabó u., Kótaj i u.
Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u .. Bottyán J. u.
Nádvágás géppe l: Vadász u. Igrice, Dózsa Major, Hermann csatorna

>

Közterület fenntartása, parkfenntartás
Városi takarítás:
Teljes körű köztisztasági feladatok e llátása va lamenny i városrészben (Sóstófürdő, Érkert.
Jósaváros. Belváros, Északi a lközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Ma lomkert,
Örökösfö ld, Huszár lakóte lep, Keleti lakótelep, Bujtos Városliget), szórt szemét szedése,
2
közterületi szemetes szelencék ürítése, kéz i seprés, avargyűjtés ( 1 500 OOO m )
Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása), vegyszeres gyom irtás.
Köztisztasági fe ladatok e llátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes.
Sóstóhegy, Nyírsző l ős, Butyka , Rozsrétsző l ő, Felsős ima, Bokortanyák)
Utcabútorok, padok, szelencék fertőt lenítő mosása április hónaptól.
Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása egy a lkalommal.
A hulladék kommandó által felderített illegáli s szemétlerakatok felszámo lása (3 a lkalom)
Szegéll yel e llátott utak, kerékpárutak, járdák szegé lyezése, padkati sztítás (20 km).
Télen: járdák, gya l ogátke l őhelyek, belvárosi buszvárók síkta lanítása. hó eltakarítás
Társüzemi feladatok e llátása.
Parko ló k takarítása
Szelektív szigetek takarítása
Zöld.felület .fenntartás, parlifennlartás:
Parkfelületek gyöngykavicsos és vörös salakos sétán yainak gyommentesítése (Bessenyei tér,
Petőfi tér. Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbe lső)
A var gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben májusig ( 1 962 725 m2), májustó l
csak 11 városrészben, mert két körzet parkfenntartását válla lkozó végzi.
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Kb. 2 OOO OOO m -en a külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó
feladatok elvégzése. virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása.
Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj e l őkészítése (kétnyári és hagymás növények k iszedése),
egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, öntözés)
Yirágdézsák, láncos és rögzített virágkaspók. virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése.
ápolása.
Fák, cserjék. évelők ápolása, sövényvágások elvégzése, parlagfű irtása
Utcai sorfák gall yazásában való közreműködés , nyesedékek rakodása
Eperjes u.- Gádor B. tömbbelső parkrekonstrukciós munkái
Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel.

Egyéb városüzemeltetési feladatok. játszóterek, közterületi berendezésekfennlartása
Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (251 db)
Zászlótartók cseréje. lobogózás nemzeti ünnepeinken
Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez
Támlás padok és hulladékgyüjtő sze lencék összeszerelése, telepítése
Játszóterek karbantartási munkái , főbb helyszínei: Írisz u, Vécsey u. , Korányi F. u., Szabadság
tér (festés. elem cserék)
Yirágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.
Homokozó keretek kihelyezése (Korányi köz, Árpád u„ Tompa M. u., Alma u.)
Jósavárosi városrész közterületi szelencéinek cseréje (75 db)
Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u. Széna tér, Törzs u.)
Kerítésépítés (Írisz u., Május 1. tér)

>

Egyéb üzemeltetési feladatok
A hajléktalan programban szemétszelencék helyreállítása, csiszolása. festése, va lamint papír
brikett gyártása. A közfoglalkoztatás során használt gépjárművekkel kapcsolatos fe lújításokban ,
karbantartásokban részvétel, karosszéria egyengetése. felújítása, fényezése, gépjárműjavítás ,
hibafeltárás, járművek, munkaterület tisztítása, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs
munkák (menetleve lek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése).
Piacok, vásárok területén napi szintű takarítások végzése, asztalok javítása, festése, fertőtlenítés,
zöld fe lületek ápolása, gazmentesítés, festés javítása, kerítés mosása, kerítés festése, v irágosítás.
szelektív hulladék gyűj té se, fertőtlenítés , gazmentesítés, egyéb karbantartási munkák, épü letek,
irodák tisztántartása, adminisztrációs feladatok ellátása.
Városi Stadionban salakos pályák kerítésének cseréje. korszerűsítése, 6 db kis pályához tartozó
ülőpadok csiszolása és festése, lelátó, parkolók napi szinten történő takarítása és a 600 méteres
salak futópálya karbantartása salak pótlása, zöld területek nyírása

•!•

Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 fő határozatlan idejü és 4 fő
határozott
idejű
foglalkoztatási
ügyintéző
munkakört betöltő munkavállaló, illetve
közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi je ll egű egyéb
kifizetései kerü ltek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 138 163 e Ft
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3. Csapadék és belvízelvezetés
adatok e Ft-ban

Megnevezés

Anvaqjelleqű ráfordítások
Anyagköltség
lqénvbe-.ett szolqáltatások
Egyéb szolgáltatás
2. Személvi ielleqű ráfordítások
Bér1<öltség
Személyi ielleoü eqyéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Értékcsökkenési leírás
4. Társüzemi szolqá Itatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesitések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELABÉ
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüqyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11 . l(ágazati+központi kta.l
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)
13. - Közszolqáltatási tevékenvséq saját bevétele
ebből Aktivált saiát teliesitménvek értéke
14. + Esszerű nyereség
15. Előiránvzott kompenzációiqénv (12-13+14)
16. Elöirá nyzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltsáq mértéke

1.

Belvízelvezető
Zárt
Csapadék- és
csaton a
csapadékcsatorna
belvíz elvezetés
üzemeltetése
üzemeltetése
2018.
2018.
2018.
2018. terv
2018. terv
2018. terv
ténv
ténv
ténv
10 030
7 932
9 710
9 947
19 740
17 879
11 158
9 460
7 420
8 250
3 738
17 710
1 210
4 492
1 745
4 813
321
535
35
191
250
1 717
285
1 908
17 009
14 235
22 524
21 925
36160
39 533
26 344
29 631
12 528
10 370
17 103
15 974
1 850
1705
1 830
2 446
3 680
4 151
2 160
3 591
3 505
6 222
5 665
2 631
1 100
896
3 OOO
4 766
4100
5 662
11 460
14 230
7 778
6 478
2 770
1 300
40 200
42 OOO
27 390
30 OOO
12 810
72 OOO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
27
350
607
430
634
0
20
20
0
0
0

72 989

51 780

77 064

56 533

150 053

108 313

18
73 007
10
0
833
73 830
86 614
12 784

220
52 OOO
418
0
876
52 458
86 614
34156

9
77 073
5
0
644
77 712
66 929
-10 783

164
56 697
312
0
677
57 062
66 929
9 867

27
150 080
15
0
1 476
151 541
153 543
2 002

384
108 697
730
0
1 553
109 520
153 543
44 023

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés
•!• Mennyiségi és/vagy minőség i paraméterek:
250 448 fm
• Zárt csatorna mennyisége:
5 055 db
• T isztítóaknák mennyisége:
• Víznye l ők menny isége:
6 486 db
• Szikkasztó kutak m ennyisége:
3 19 db
• Csapadékvíz áte mel ő k száma:
24 db
• Záportározó :
4 db
• Elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen:
16 064 fm
1 080 db
• Vízn ye l őn végzett rendszeres karbantartás száma :
29 1 db
• Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma:
• Áteme l ő n végzett rendszeres karbantartás száma:
26 db
8 509 fm
• Csapadékcsatorna geodéz iai felmérése :
547 db
• Műtárgyak geodéziai felmérése :
• Társaságunk kezelésében l évő 24 db csapadékvíz áteme l ő ellenőrzése, karbantartása 20 18.
évben: 9 alkalom
• Máj us hónapban a Fürdő közben zárt csapadékcsatorna kiépítését, június hónapban a Kö lcsey
Ferenc utcában 40 fm hosszan csapadékcsatorna rekonstrukciót végeztünk.
• A Vasút u.- Szegély u. csomópontban a megsérült folyóka helyreállításáról gondoskodtunk.
3
42,9 m beton
• Felhasznált anyag mennyisége:
• Októberben be fejeződött a Liliom utcában a burko lt árok he lyreállítása, újrarakása.
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•:• Az a lvállalkozói teljesítés összege 27 390 e Ft, mel y az alábbi munkálatokat tartalmazza :
A zárt csapadékcsatorna tisztítási munká lataihoz szükséges speciális nagynyomás ú
m osógépjárművel nem rendelkezünk, ezért váll alkozó bevonásával végeztettük a
munkálatokat, me lynek költsége 20 790 e Ft
E-Közmű adatszolgáltatás. térinformatikai publikációs rendszer fenntai1ási , üzemeltetési
költsége 1 067e Ft
A Sugár utcai csapadékcsatorna építése 3 493 e Ft
A Fonó utca 1-5. sz. előtti járdaszakasz csapadékvíz elvezetési munkálatai 857 e Ft
Bérelt kotró géppel el végzett ásási, rakodási, roxonozási munkák 1 183 e Ft
•:• Személyi jellegű ráfordításként a munkavá llalók bér, járulék. cafetéria és szemé ly i
kifizetései kerültek elszámolásra.

jellegű

egyéb

•:• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került fel osztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 34 156 e Ft
Belvízelvezető

csatorna üzemeltetése

•:• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
247 432 fm
• Csapadék és belvíze lvezető rendszer nagysága:
62 600 fm
• A belvíz e l vezetők kaszálása:
• Társaságunk által végzett tevékenységek:
,
Kéz i iszapo lás, gépi kaszálás. záportározók kaszálása, áteme l ők kaszálása, takarítása,
gallyfogó rácsok, átereszek takarítása. iszapfogó takarítása. burkolt árok takarítása l fő
főállású + átlagosan 4 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 10 OOO munkaórában végezte.
Helvszínek:
Gépi kaszálás: Igrice Vlll/l föfo lyás, VllI/2-es főfolyás. Herman féle csatorna, Bartók Bé la u.
nyílt árok kaszálás, Szélsőbokor nyílt árok kaszálás, Vezér u. árok kaszálás, Sóstói u.Állatpark e l őtti árkok kaszálás, Gomba u. árok kaszálás. Tégla u. árok kaszálás. Orgona u.
árok kaszá lás, Lejtő u. árok kaszálás, Meggyes u. árok kaszá lás
Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u„ Vaskapu u„ Izabe lla köz
Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u .• Csemete u „ Pompás
u., Szegé ly u .. Szivárvány u., Csill ag köz. Szántó Kovács János u„ Bartók Béla u., Gyík u,
Lejtő u. , Vincellér u „ Lejtő-Vaskapu, Naspolya u„ Izabella köz, Alkotás u, Ké ményse prő u ..
Ezüstfenyő u.
Burko lt árok, folyóka takarítása : Ráday Pál u., Tünde u„ Bodnár u, Venyige u, Fazekas J . tér Móra Ferenc Általános Iskola, Liszt F. u. - Városi csatorna karbantartása. Vasvári Pál u.. Váci
M. u .. Bartók Béla u., Szűrszabó u„ Kótaji u.
Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Ke rék u„ Bottyán J. u.
);>
Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, 95 db
tartó oszlop festése történt meg az alábbi he lyszíneken : Blaha Lujza sétány, Sóstói u.
Vadaspark. Svájci lak. Kórház, Mányoki u., Kossuth tér. Szegfű u .. Keskeny köz. Szegfű u. Nyírpláza, Virágfürt u „ Jósa A. u „ Csipke u„ Szarvas u „ Sóstói u „ Fürdő bejárat, Sóstói u.
felüljáró, Szé lső bokor, Mező u, Erdő sor, Jósa A. u, Dózsa Gy. u, Orosi isko la, Keskeny köz,
Szent 1. u, Bocskai u, Nyár u, Korányi F. u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírszőlősi u., Kótaji
u., Izabella köz, Stadion u., Csaló köz, Szűrszabó u., Kökény u., Virág u.• Szarvas u., Sugár
u „ Rozsnyó u., Kert u.
);>
Fillér utca i záportározónál kerítés építése
Móra Ferenc utcában, Bazsalikom utcában, Majális utcában és a Kökörcsin utcában 4 db
szikkasztókút létesítetése

„
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Felhasznált anyagmennyiség: 16,5 m 3 beton, 2,3 8 tonna melegaszfalt
A be lvíze l vezető csatornák keze lősávjának és rézsűjének kaszálása 203 munkaórában 2 db
saját tulajdonú MTZ 82 munkagé ppe l
Társaságunk kezelésében l évő utak víztelenítése saját dolgozókka l. valami nt alvállalkozókkal
Önkormányzati utak víz te lenítése sa~át dolgozókkal
e lszállított víz mennyisége: 1 876 m
munkaóra száma: 193 üzemóra
A lvá llal kozók által végzett tevékenységek:
önkormán yzati utak víztelenítése:
elszállított víz mennyisége: 5 862 m 3
munkaóra száma: 426 üzemóra

•!• A lvállal kozói te ljesítés értéke 12 810 e Ft, me ly tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének. a
bérelt gép által végzett munká latoknak és a csapadékvíz e lvezető csatorna szakaszok és átereszek
kaszálásának, kézi iszaptalanításának díját, valamint a Báthory lakópark csapadékvíz e lvezetés vízjogi
üzemeltetési engedél y módosításához kapcso lódó tervek e lkészítésének díját.
•!• Személyi jell egű ráfordításként a munkavállalók bér. járulék, cafetéria és személyi
kifizetései kerültek e lszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került fe losztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 9 867 e Ft
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Keretszerződésben

jellegű

egyéb

meghatározott elvek ala pján

3

4. Állategészségügyi feladatok
adatok e Ft-ban
Gyepmesteri
tevékenység

Megnevezés

2018. terv
1.

Anyagjellegü ráfordítások
Anyagköltség
loénv bel.€tt szoloáltatások
Eovéb szolaáltatás
2. Személyi jellegü ráfordítások
Bérköltség
Személvi ielleoü eovéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Értékcsökkenési leírás
4. Társüzem i szolaáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesitések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELABÉ
8. Egyéb ráfordítások
9. Pé nzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összesen(1 +2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11 . (ágazati+központi ktg .)
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebből Aktivált saját teljesitmények értéke
14. + Ésszerű nyereség
15. Előirányzott komoenzációioénv 112-13+141
16. Előirányzott kompenzá ció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltság mértéke

20 230
9 920
10 170
140
21 365
16 211
1 750
3 404
1 200
450
0
0
0
40
0

Rovar és
rágcsálóirtás

2018.
2018. terv
tény
18 003
0
0
8 905
8 931
0
167
0
19 786
0
14 783
0
1 724
0
3 279
0
137
0
776
0
27 800
0
0
0
0
0
25
0
0
0

2018.
tény

Ebnyilvántartás

2018. terv

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 688
0
0
0
0

660
50
610
0
4145
3 083
415
647
0
0
0
0
0
0
0

Állategészségügyi
feladatok

2018.
2018. terv
tény
488
20 890
57
9 970
423
10 780
8
140
25 510
4 205
3 055
19 294
466
2 165
4 051
684
0
1 200
0
450
27 800
0
0
0
0
0
40
0
0
0

2018.
tény
18 491
8 962
9 354
175
23 991
17 838
2 190
3 963
137
776
27 688
0
0
25
0

43 285

38 727

27 800

27 688

4 805

4 693

75 890

71108

662
43 947
3 500
0
495
40 942
48 OOO
7 058

1180
39 907
6 495
0
549
33 961
48 OOO
14 039

0
27 800
0
0
267
28 067
27 800
-267

0
27 688
0
0
280
27 968
27 800
-168

0
4 805
0
0
56
4 861
5 800
939

0
4 693
0
0
58
4 751
5 800
1 049

662
76 552
3 500
0
818
73 870
81 600
7 730

1180
72 288
6 495
0
887
66 680
81 600
14 920

Gyepmesteri tevékenység
minőség i paraméterek:
).. Az Ál lategészségügyi te lep működése 20 18. évben is fo lyamatos volt. Zavartalan üzemeltetés
mellett az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinknek is eleget tettünk.
>- A te lepre bekerült kutyák fo lyamatos orvosi e llátásban részesültek (alapvizsgálatok,
féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, o ltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai
beavatkozások).
>- 2018 . évben összesen 13 7 kutya került ki a telepről. Hazai állatvédők 33 db-ot. német állatvédők
14 db-ot vittek el. m agyarországi magánszemé lyek 90 db-ot fogadtak örökbe, ebből 5 1 db-ot
ivartalanítva.
>- Az á lta lános napi feladatokon túl a rendőrségge l , katasztrófavédelemmel, á llategészségügyi
hatósságga l közösen több rendkívüli esem ényen is részt vettek a gyepmesterek. Éjszakai órában
forgalmi akadá lyt képező fe ldarabolt lótetem került e lszállításra, társasház tetejé rő l tűzo ltó daru
segítségével madártetemek kerültek e lszállításra, lehegesztett fagyasztóládát kellett felnyitni.
abbó l az ismeretlen eredetű áll ati eredetű hulladék elszállításra került, vásártéren elkobzott
ismeretlen eredetű é lelmiszer elszállításra került, Bujtosi tó halállományában bekövetkezett
halpusztulás következtében nagy mennyi ségű (2242 kg) haltetem elszállításra került.
Az év során folyamatosan növekedett az egyéb, állatgázolással, állatkín zással, kutyatárnadássa l
kapcsolatos bejelentések száma.

•!• Mennyiségi és/vagy

„
>-

Folyamatosan szerveztünk eb

begyűjtési

akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki

szőlőben a Roma Kisebbségi Ö nkormányzattal, és a Közterület felügyelettel közösen. Részt

vettünk a tavaszi eb oltásokon, ezze l is csökkentve az utcára kidobott kóbor kutyák számát.
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A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben:
Telepre bekerült állatok száma:
203 db
137 db
Örökbeadott állatok száma:
Megfigyelés, karantén alatt elhul !ott állatok száma:
13 db
2018. t 2.3 t -i létszám:
53 db
Állati eredetű hulladékok forgalma 20 t 8. évben
Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:
A TEV által elszállított mennyiség összesen:

18 004 kg
27 t 72 kg
45 176 kg

;.,... 20 18. július 01 napjától a Nyíregyházi Járás i Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt
vaddisznó eredetü melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A
vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetü melléktermék a többi mellékterméktől
elkülönítve került tárolásra és a megsemmisítő vállalkozás külön gyűjtőjárattal szállította el.
Vadásztársaságoktól átvett vaddisznó eredetü melléktermékek mennyisége 11 039 kg.
Az Agrárminisztérium által az ebrendészeti telepeket működtető civil szervezetek, illetve
telepü lési önkormányzatok számára 2018. május 4-én pályázatot írt ki. Az Agrárminisztérium az
irodaépület mel lett található rézsű talajeróziójának megakadályozására, szikkasztó árkok
kialakítására és parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítélt meg a Nyíregyházi Állategészségügyi
telepnek.

Fej lesztés
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(111.30.) és 292/2017.(Xll.14.) számú
határozatával módosította a 2017. évi közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során
megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzés. A bővítés
során 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések terveztetése,
szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre kerü lt a nagytestű ál lati tetemek
mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.
20 l 8. évben a Gyepmesteri telep fej lesztése tovább fo lytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes
kutyakenel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közmüvekkel és a szilárd burkolaton való
megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel
rendelkezik a telep.
•:• Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 fő gyepmester, l fő á llatgondozó
munkakört betö ltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek
elszámolásra.
•:• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek a lapján

Felül kompenzáció mértéke: 14 039 e Ft
Rovar és rágcsá lóirtás
•:• Mennyiségi és/ vagy

minő ségi

paraméterek:
és lárvák elleni biológiai és kémiai úton
tervezve, évi négy alkalommal, elsősorban a turisztikai
valamint a sűrűn lakott belterületeken.
Csípőszúnyogok
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történő

védekezés 2 500 hektáron lett

szempontból frekventált területeken,

I

0

Május 2-án 283 ha területen lárvairtás. május 10-11-én csípőszúnyog gyérítés 2 217 ha területen
történt. A hirtelen jött meleg és csapadékos időjárás miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek
ki a lárvák ezért szükséges volt a csípőszúnyogok elleni védekezés s ürgős elrendelése. Ezt
követően július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás. A 4 irtás átlagos
hatékonysága 83,25 % -os.
Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanó bogár) 100 hektáron terveztünk 3
alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken . Az év során
mind a 3 irtás megtörtént: április 24-25-én , július 3-4-én, augusztus 14-15-16-án.
Lakossági és egyéb bejelentések alapján a rágcsálóirtást folyamatosan végeztük, valamint
időszakosan történő bejárások során az irtás hatékonyságát v isszaellenőri ztük. A rendszeres irtás
ellenére, sok rágcsálóval kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Kiemelten
fertőzött terület: Belváros, H ősök tere, Kossuth tér, Posta melletti rész, Takarékpalota melletti
rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház környéke. Tüzér
utcai lakótelep, Huszár lakótelep, Korán yi F utcán a bérházas o ldal, Robinzon domb, Malomkerti
ABC környéke, Szántó Kovács János u, Örökösföld, Tompa Mihály utca ABC melletti részek,
Sóstói tó pa1tja.

•!• Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 27 688 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres
növényvédelem , szúnyoglárva gyérítés és csípőszúnyog ellenei védekezés költsége.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Alul kompenzáció mértéke: 168 e Ft
Ebnyilvántartás
•!• Mennyiségi és/vagy

minőség i

paraméterek:

• 2018. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt az ebösszeírás során
létrehozott adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján
került módosításra. Az állatorvosok által 8 83 8 változás bejelentés érkezett, míg a lakosság
részérő l 769 db (új bejelentés. oltás, chippelés. eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás. egyéb)
• Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel , hatóságokkal egész
évben fol yamatos volt a kapcsolattartás, adategyeztetés .
• A bejelentések alapján 2018. évben nyilvántartott ebek száma :
12 196 db
Bejelentett ebek száma:
Elhullott ebek száma:
252 db
Kijelentett ebek száma:
60 db
E ltűnt ebek száma:
23 db

•!• Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betö ltő munkavállaló bér,
járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra .

Felül kompenzáció mértéke: 1 049 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

A

5.

Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatás
adatok e Ft-ban
Kisegítő
Mezőőri

szolgálat Környezetvédelem

Megnevezés
2018. terv
Anyaaielleaű ráfordítások
Anvaoköltséo
loénybe~tt szolqáltatások
Eqyéb szolqáltatás
2. Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltséa
Személyi ielleaü eavéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Ertékcsökkenési leírás
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesitések
6. Közvetített szolaáltatások
7. ELÁBÉ
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüavi ráfordítá sok, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11. l(áaazati+közoonti ktg.)
12. Közszolaáltatási tevékenvséa költséaei összesen(10+11l
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebből Aktivált saját teljesitmények értéke
14. + Ésszerű nyereség
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)
16. Előirányzott kompenzá ció költséavetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltság mértéke

1.

Mezőőri

3 025
2 700
260
65
25 939
18 148
3 980
3 811
610
516
0
0
0
10
0

2018.
201 8. terv
tény
1 366
30
1 079
10
189
20
98
0
25 034
3 642
17 500
2 663
4 424
420
3 110
559
378
0
315
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0

mezőgazdasági

szolgáltatás
2018.
2018.
2018. terv
tén y
tény
1 397
31
3 055
0
2 710
1 079
22
280
211
107
9
65
3 511
29 581
28 545
19 962
20 811
2 462
484
4 400
4 908
3 675
565
4 370
0
610
378
315
516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
6
0
0
0
0

30 100

27 099

3 672

3 542

33 772

30 641

14 376
44476
8 640
0
310
36146
23 622
-12 524

12155
39 254
8 475
0
323
31102
23 622
-7 480

0
3 672
0
0
30
3 702
3150
-552

1
3 543
1
0
32
3 574
3150
-424

14 376
48148
8 640
0
340
39 848
26 772
-13 076

12156
42 797
8 476
0
355
34 676
26 772
-7 904

szolgálat

•!• Mennyiségi és/vagy minő ségi paraméterek:
• A mezőőri tevékenységbe bevont külterület nagysága: 23 OOO ha
• Mezőőrei nk alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet
határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok
vagyonvéde lme. fö ldmérés i jelek védelme.
• Kiegész ítő feladatok keretében a mezőőrök részt vesznek a külterü leti illegális lerakóhelyek
fe lderítésében, lomtalanítás i akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött
területek fe lkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek
fe lmérésében .
• Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 133 alkalom
• Tűzgyújtási ti lalom megszegése miatti intézkedések száma : 7 alka lo m
• A területen tartózkodók kü l ö nböző okok miatti figyelmeztetések száma : 890 alkalom
• A felderített illegális hulladéklerakások száma: 11 2 a lkalom
• Illegális fakivágás i ügyek száma : 10 alkalom
• Észlelt illegá lis legeltetések száma : l 0 alkalom
• A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma : 146 alkalom
• A külterületi részeken a kóbor ebekke l kapcsolatos intézkedések száma: 72 alkalom
• Körzetek:
l. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek boko1tól és Alsópázsittól délre.
Kálmánháza, Újfehértó határáig. Császárszáll ási zártkertek.
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11. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig,
úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún.
Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig. keleten Nyírszőlői út. Westik V. u., Vasvári
P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.
III. körLet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló
közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási
határáig.
IV. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor
Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai , dé lkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a
Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig.
V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u. , Nyírsző l ősi út végéig, a déli oldalon a
szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek,
Nyírszőlős , Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.
VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor,
Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, 1lajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.
VII. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek. Nagykálló Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig.
Vlll. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal
mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek
nyugati része. Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent 1. útig és a
41-es útig.
• A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látja el.
• A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát
engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.
Szélsőbokori

•:• Szemé lyi jellegű ráfordításként 8 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria
és személyi jellegü egyéb kifizetései kerü ltek elszámolásra.
•:• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

A lul kompenzáció mértéke: 7 480 e Ft
Kö rnyezetvédelem
•:• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
•
Elvégzett feladatok:
Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása. koordinálása,
dokumentálása.
Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.
• Zöldfelületi bontások
Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 536 db
Érintett terület nagysága: 18 488 m2
Főbb érintett területek:
- Ivóvíz bekötések rekonstrukciója: Igló u, Yerecke u, Nyitra u, Mester u, Vay Á. u, Legyező
u, Újházsor, Szélsőbokori u, Virágfürt utca, Ér u, Csónak u. Kemecsei u. Színbád u, Blaha
L. sétány
- Gázvezeték rekonstrukció- István u, Szegfű u. Géza u
- Telefon há l ózatbővítés- Fácán u, Kemecsei u, Hadobás sor, Nyírség u, Bozót u
- Optikai hálózat kiépítése: Dózsa Gy. u, Örökösföld
- Villamosenergia ellátás biztosítása: Színbád sétány
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•

201 5 . évben e lindítottuk kö rn yezettudatosság népszerűs ítését megcélzó Ökosuli programunkat
kísérleti je lleggel. Ennek lényege, hogy az a lsó tagozatos kisisko lások átfogó bb képet kapj anak
Társaságun k fe ladata iró l, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értéke it,
valam int i dőve l fel e lős és környezettudatos fe lnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk
az oktatási programma l is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem Józse f Általános Isko la diákj ai
környezetis meret óra keretében virágosították 800 tő egynyári virág be ültetésével a Kossuth tér
és a Szent Mikl ós tér kör alakú rasztere it, így a tananyaghoz kapcso lódóan a gyakorlatban
ismerkedhettek az egynyári virágok ültetésével és gondozásával.

•!• Szemé lyi je llegű ráfo rdításként 1 fő növény-egészségügyi

e llenőr munkakört betö ltő munkavá llaló
bér. járulék, cafetéria és szemé lyi je ll egű egyéb ki fizetései kerültek e lszámolásra.

•!• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a
került fel osztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 424 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott e lvek al apján

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok
adatok e Ft-ban

Megnevezés

Költségvetési
egyéb feladatok
2018. terv

Anyagjellegű ráfordítások
IAnvaoköltséa
laénvbewtt szolaáltatások
Egyéb szolgáltatás
2. Személvi ielleaü ráfordítások
Béritoltség
Személyi 1elleQÜ eavéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Ertékcsökkenési leírás
4. Társüzemi szol<1áltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teliesitések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELABE
8. E<1véb ráfordítások
9. Pénzüavi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11. l(ágazatl+központi ktg.)
12. Közszol<1áltatási tevékenvsé!I költsé11ei összesen(10+11l
13. • Közszolaáltatási tevékenvséa saiát bevétele
ebből Aktivált saját teljesitmények értéke
14. + EsszerO nyeresé<1
15. Elóiránvzott komoenzációiaénv !12·13+14l
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltsá<1 mértéke

1.

6 833
2 323
4 510
0
0
0
0
0
245
590
35 410
0
0
0
0

Városszépítő

2018.
2018. terv
ténv
26 599
3 367
1 567
16462
10137
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238
0
110
6 290
31 312
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Illegális
akció szeméUerakatok
felszámolása

2018.
2018. terv
ténv
3 861
4115
2 284
425
1 577
3683
0
7
4 744
0
0
3 528
475
0
0
741
0
15
0
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018.
tény
5 602
445
5139
18
4 558
3 369
443
746
0
1 750
0
0
0
0
0

Közterületi
KözetOleti
Egyéb
berendezések
illemhelyek
városüzemeltetési
cseréje,
működtetése
feladatok
beszerzése
2018.
2018.
2018.
2018. terv
2018. terv
2018. terv
tény
tény
tény
16 760
19 266
1 380
1 270
32 455
56 598
16173
18124
1 265
871
21 753
38186
374
932
115
398
10482
18183
213
210
0
1
220
229
13 726
841
18 470
15 625
10 226
0
10 393
7 748
0
706
13921
11 823
1 337
1150
893
0
1
1 625
2183
1 585
0
134
2 924
2 465
1 340
1 283
199
1 800
1 720
200
990
447
240
442
3 030
8 929
3 OOO
2 896
0
0
38410
34 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
27
25
0
0
27
0
0
0
0
0
0

43 078

64439

3 477

3 861

9 974

11 910

35 841

34145

1 820

2 752

94190

117 107

1 309
44 387
787
0
424
44 024
43 307
.717

3 902
68 341
2 791
0
623
66173
59 055
·7118

1 309
4 786
787
0
34
4 033
2 756
·1 277

1 833
s 694
1 331
0
41
4 404
2 756
·1 648

1 310
11 284
787
0
98
10 595
9 449
·1146

1 093
13 003
794
0
103
12 312
9 449
·2 863

0
35 841
0
0
227
36 068
23 622
·1 2446

0
34145
0
0
238
34 383
23 622
·10 761

0
1 820
0
0
19
1 839
2 OOO
161

74
2 826
53
0
21
2 794
2 OOO
.794

3 928
98 118
2 361
0
803
96 560
81134
-15 426

6 902
124 009
4 969
0
1 025
120 065
96 882
·23 183

Költségvetési egyéb feladatok

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Március 15-i, augusztus 20-i és az október 23-i nemzeti ünnepekre kihelyezett nemzeti, illetve
városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom
A közterületeken található köztéri szobrok emléktáblákat fo lyamatosan tisztítjuk (kb. 160 db).
Az erőssebben szennyezett műtárgyak, graffitik eltávolítása vegyszeres magasnyomású
vízsugárral történik. Alvállalkozó bevonásával szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása,
illetve a talpazat hibáinakjavítása megtörtént.
Társaságunk kezelésében lévő 3 db köztéri óra (Zrínyi 1. u., Postaköz, Jósaváros)
karbantartása, szervízelése alkalomszerűen történik.
Az egyéb városüzemeltetési feladatokra - eseti jellegére tekintettel - külön személyi és gépi
állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és
a zöldfelület fenntartási csoport között van fe losztva.
A Bujtosi úszószökőkút tavaszi vízre helyezését, telepítését, próbaüzem elvégzését a
szerződés ben foglaltaknak megfelelőe n alvállalkozó végezte. A kiemelésre október 20-án
került sor.
A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódtak a tó rehabilitációs munkálatok
(vízminőség vizsgálat, iszaptalanítás, medertérkép készítés). A Bujtosi tó városi olda lán az
iszap- és hínármentesítés, növényesítés első üteme befejeződött.
Nevesebb eseményekre meglepetéseket készítettünk a város lakók részére. Romantikus
helyszínt alakítottunk ki a H ősök terén Valentin napi paddal és faragott tulipánnal. Húsvétra
fából készített húsvéti nyuszikat helyeztünk ki köztereinkre.
2018. évben a karácsonyi rendezvénysorozat új arculatot kapott, melyhez új díszvilágítási
elemeket szereztünk be . Az új díszek elhelyezése érintette a Kossuth teret, Zrínyi I. utcát,
Bethlen G. utcát ás a Vay Á. körutat.
megtörtént a Kossuth téri intarz iás kőmozaik képek hel yreállítása
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Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 3 1 3 12 e Ft az alábbi munkák ell enértékét tartalmazza:
- a Bujtosi tó nádeltávolítási és meder rehabilitációs munkái
- 33 db szobor, emlékmü mosási, impregnálási, helyreállítási munkálatai
- Úszó szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem e lvégzése, őszi kiemelése, téli
tárolásra előkészítése
Bujtosi tó iszapmentesítési munkái, l evegőztető úszó szökőkút visszahelyezési, beüzemelési
munkái, medertérkép elemzési munkálatok
Bujtosi tó 2 ha területű kis tórészén élővilág rehabilitációs munkák elvégzése
Jég u. - Nád u. sarok 2757/2 hrsz-ú ingatlan e lektro mos csatlakozóvezeték tervezési,
kivitelezési munkálatai
Kossuth téren lévő 9 db intarziás kőmozaik (bolygókép) helyreállítási, karbantartási munkáinak
e lvégzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, majd a dokumentáció a lapján a kivitelezési
munkák elvégzése

•!• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a

Keretszerződésben

meghatározott elvek a lapján

került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 7 118 e Ft
Városszépítő

akció

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
3
• A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m
termőföld,

illetve 1kg fűmag. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került
kiosztásra, de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínre is kiszállítottuk.
20 18 évben beérkezett kérvények száma: 80 db
20 18 évben kiosztásra került termőföld mennyisége: 45 m 3
2018 évben kiosztásra került fűmag mennyisége: 60 kg
• A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben é lők részére virágültetéshez,
balkonládák növényesítéséhez használatos termőfö ld és komposzt keveréket biztosítottunk.
20 18 évben kiszállított mennyiség: 143,5 m 3
20 18
helyszínek száma: 80 db
• Az .,Ültess fát a gyermekednek!" akció 2018. augusztusban kezdődött. Az ünnepélyes ültetés
október 17-én került megrendezésre.
A határidőig beérkezett, elfogadott pályázatok száma: 78 db

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Alul kompenzáció mértéke: 1 648 e Ft
Illegális szemétlerakatok felszámolása

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
• Fe lderítések száma: 11 2 eset
• A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 425 ,68 tonna
• Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó,
amelyben az idén minden eddiginé l több szervezet vesz részt aktívan. A kommandó és a
mezőőrök
által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a fe ltéte lezett
szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapj án a külterületeken csökkent, a
belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége.
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Hel yszínek: Gerliczki Mihál y utca, Vadlik Márton utca, Északi lakóte lep. Mandabokor, Butyka,
Fe l sős ima. Nyírsző l ő,

• A munkát l db

gépjármű

seg íti .

•:• Személy i j e lleg ű ráfordításként 1
kifizetései ke rültek elszámolásra.

fő

munkavá llaló bér. járulék. cafetéria és szemé lyi je llegű egyéb

•:• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra .

Keretsze rződésben

meghatározott elvek a lapjá n

Alul kompenzáció mértéke: 2 863 e Ft
Közterületi berendezések cseréje, beszerzése
•:• Mennyiségi és/vagy minőségi pa raméterek:
• Köztere inkrő l té li tárolásra beszállított, te ljes karbantartáson átesett, tavasszal kihel yezett
(ül ődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 251 db
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz. Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Po lgármesteri
Hivatal be l ső udvara, Zríny i l. u, Szabadság tér
• Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hull adékgyüj tő szelencetalpak betonozása
• Jósavárosi városrész 75 db közterületi szelencéinek cseréje, padok cseréje 70 db
• Kerékpártárolók kihel yezése 5 db (Kertváros re pül őhíd fedett : 1 db, Be lváros: 2 db, Örökösföld,
N y írsző l ős)

• 121 db pad kihel yezése: Rákóczi u., Tompa M . u., Szarvas u,. Buj tos városliget, Géza u., Vasvári
P. u. Pacsirta u.. Árpád u., Sarkantyú u .. Homoksor, Öz köz, Kossuth tér, Ószől ő u., Erdei
tornapálya, Északi krt .. Kert u.. Szalag. u., Ka levala sétány, Búza tér, Toldi u., Kossuth u, Csaló
köz. Stadion u.
• Autóbuszmegálló he lyeken betonpadok cseréj e 24 db (Korány i F. u., O rosi u. , Törzs u., Pazonyi
u.. Alma u., Kemecsei u .. Tünde u., Szeg fű u.,)
• Lakossági ké résre 133 db szelence kihe lyezése: Szent 1. u .. Toldi u., Vasvári P. u., Ferenc krt.,
Jósa András Múzeum, Tokaj i u., Rákócz i, u, Petőfi tér, Törzs u., Bocska i u., Kö11e u., Szabadság
tér. O ros, Korzó, Blaha L. stny, vállalkozónak buszmegállói szelencék cseréjéhez, Szécheny i u.,
Szent 1. u., Szarvas u., Krúdy Gy. köz, Szalag u., Szántó Kovács J .u., Dózsa Gy. u., Kossuth u.,
Bethlen G. u.
• Az e l őző évben beszerzésre került 11 5 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsa. 155 db
hulladékgyüjtő szelence, 10 db cs ikkgyűjtő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
• Nagytemplom e l őtti padok teljes karbantartása: 14 db
• Takarítási kézi kocsik he lyreállítása közti sztasági fe ladatokhoz: 8 db. (Mák u.) 4 db (Bujtos)
• Lecserélt szelencekosarak (zöld) karbantartása
• Virágládák, virágtorn yok, virágpiramisok karbantartása, festése
• Zászlótartók kihe lyezése: 72 db
• Huszárte lepe n a sportpályák labdafogó kerítésének cseréje (labdarúgó és kosárlabda pálya)
• Korány i köz, Eperjes u. - Gádor B. u., Óvoda u, labda fo gó kerítéseinek karbantartása, labdafogó
hálók kihe lyezése
• Foci kapuhá lók, röplabda hálók kihe lyezése, cseréje: Korányi köz, Kertváros - Óvoda u.,
Ki ste l eki sző l ő - Koszorú u., Rozs rétsző l ő
• To ldi u., Szódaház u. sportpá lyák labdafogó kerítése inek javítása, új ele mek készítése. cseréje.
• Tiltó- fi gyelmeztető-táj ékoztató táblák gyártása, kihelyezése: Vidor liget, kü lterül etek, Bujtos i tó
• Ping-pong asztal kihelyezése: Alkotás utca
• 2018. év során beszerzésre került utcabútorok: 135 db pad, 10 db asztal, 10 db v irágdézsa. 140
db hulladékgyűj tő szelence, 20 db kerékpártároló, 20 db kerékpártámasz
• Közfogla lkoztatotti átlaglétszám: 1 fő
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/ '/
• A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.
•:• Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 2 896 e Ft Sós tó fürdő n 103 db közterül eti pad és 30 db kültéri
fitnesz eszköz festésének ellenértéke.
•:• Személyi je llegű ráfordításként 3
kifizetései kerültek elszámolásra.

fő

munkavá llaló bér, j árulék, cafetéria és személyi

•:• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződés ben

jellegű

egyéb

meghatározott e lvek a lapján

Alul kompenzáció mértéke: 10 761 e Ft
Illemhelyek üzemeltetése
•:• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
•
A 1!ősö k terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen , elsősorban
re ndezvények idején történik.
Sóstógyógyfürdőn az idegenfo rgalmi szezonban a munkaidőn túl i és hétvégi nyitvatartást
•
megbízási szerződés keretében o ldottuk meg.
•
Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges
hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történt.
•:• A köz vetett költségek tevékenységre osztott része a
került fe losztásra.

Alul kompenzáció m értéke: 794 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

7. Zöldfelület fenntartás
adatok e Ft-ban

Megnevezés

Parkok zöldfelület
fenntartás
2018. terv

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség
lgénybe1Ett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás
2. Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű e~yéb kifizetés
Munkabért terhelő adó
3. Értékcsökkenési leírás
4. Társüzemí szolgáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesítések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELÁBÉ
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi ráfordításo~ rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
összesen(1+2+
3+ 4+5+6+7+8+9)
10.
Közvetett költsé!lek tevékenységre osztott része
11. 'ágazati+központi ktg.)
12. Közszolgáltatásí tevé kenység költségei összesen(10+11)
13. ·Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebből Aktíváit saját teljesítmények értéke
14. +Ésszerű nyereség
15. El őirányzott kom penzációigény(12·13+14)
16. Előirányzott kom penzáció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltság mértéke

1.

48 014
33 702
13 217
1095
116 857
88 005
10 370
18 482
5710
7640
62 955
0
0
535
50

Növényvédelem

2018.
2018. 2018. 2018.
2018. terv
tény
tény
tény
terv
57175 18 383 19 062
247
783
42 342 4733 2 793
165
628
13 630 13 480 15 977
82
155
1203
170
292
0
0
109131 21516 20 320
0
0
82 380 16154 15 090
0
0
10 327 1970 1985
0
0
16 424 3392 3 245
0
0
7935 1950 1 585
0
0
11480 ·2155 2738
0
0
57 937 14 800 19 620 10 OOO 10 642
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
1369
250
764
0
0
0
0
0
0
0

241 761 245 096
12 429
254190
7472
0
2040
248 758
204 724
44034

Utcai sorfák
fenntartása

54 744

Parlagfű·

mentesítés
2018.
terv
646
89
475
82
5 201
3 976
390
835
890
255
14800
0
0
50
0

64 089 10 247 11 425 21842

13 924
416
48
0
0
259 020 55160 64137 10 247 11425
10114
250
35
0
0
0
0
0
0
0
2163
494
516
91
95
251 069 55 404 64 618 10338 11 520
204 724 51181 51181 9449 9 449
46345 -4223 ·13 437
-889 ·2 071

2018.
tény
2021
129
1782
110
13 376
10194
1189
1993
999
584
0
0
0
119
0

Játszótéri
berendezések
Kondiparkok
karbantatása,
kezelése
2018. 2018. 2018. 2018.
tény
tény
terv
terv
8765 8 366 3088
600
8 039 7664 3088
590
593
615
0
10
87
133
0
0
22 809 20 362
0
0
17 032 15 311
0
0
2 200 1996
0
0
3 577
3055
0
0
200
662
0
0
870
792
0
17
2 OOO 1588
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0

17 099 34 669

31 795

3 088

1326
0
16
17
0
23168 17 099 34 685 31 812 3088
797
10
12
0
0
0
0
0
0
0
210
211
245
257
67
22 581 17 310 34 920 32 057 3155
21 OOO 21 OOO 25 504 25 504 6953
-1581
3690 .9 416 ~ 553 3798
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921

Szökőkutak

üzemeltetése

Erdőfenntartás

Erdei tornapálya
fenntartása

Zöldfelület
fenntartás
összesen

2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.
2018.
2018. terv
tény terv
tény terv
tény
tény
terv
11120 10 489 819
472
513
279 81161 99 247
10 470
9912 665
234
423
279 61374 64 571
650
577 145
221
0 16 283 32 967
90
0
17
0
9
0
0 3504
1709
0
0 3 859 3 703
0
0 170 242 166 892
0
0 2991
2826
0
0 128158 125 801
0
0 240
237
0 15170 15 734
0
0
0 628
640
0 26 914 25 357
0
0
0 120
0
0
0 8870 11181
8500 8 849 2 450 1 832
240
321 17 800 26 596
0 7 656 2 200 2 370
0
0 106 755 100117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
860 2 277
0
0
0
0
0
0
0
50
0
19 620

26 994 9 448

0
0
0
921 19 620 26 994
0
0
0
0
0
0
70
227
315
991 19 847 27 309
6 953 23 622 31278
5 962 3775 3 969

0
9 448
0
0
58
9 506
6 OOO
-3 506

8 377

753

600 385 738 406 379

0
8377
0
0
60
8 437
6 OOO
·2 437

0
753
0
0
5
758
500
·258

0
600
0
0
5
605
500
·105

14187
399 925
8 529
0
3437
394833
348 933
45900

13 989
420 368
10 161
0
3692
413 899
356 589
.S7 310

'l - 9

Parkfenntartás
minőség i paraméterek:
Összes felület nagysága: 1 962 725 m 2
Park fenn tartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talaj lazítás,
sövényvágás, fűnyírás. öntözés, zöld hulladék elszállítás
2018. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban : 51 440 db
Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 OOO m 2
Kiültetés helyszínei: belváros i tereink, Rákócz i u., Széna tér, Á llomás tér, Örökösföld, Malomkert,
körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima , Butyka, Oros,

•!• Mennyiségi és/vagy
>---

>>>-

>-

Rozsrétsző l ő

2017. őszi növénytelepítések: hagymás: 56 095 db, kétnyári: 39 562 db, melyek 2018. év tavaszán
díszítették városunkat.
>- 2017. ősszel kialakított, 2018. tavasszal virágzott egyedi v irágágyak helyszínei:
Eötvös iskola előtt - Kis baglyok
Október 23. tér - Virág a lakú díszágy
Petőfi tér - Nemzeti színű virágok
Posta köz - Mozaikszerű ágyás
Városi Kön yvtár - Tudás kútja szökőkút motívum
Jósaváros - Cica formájú ágyás
Kálvin tér - Kereszt minta
Hősök szobrához vezető út - Város színeit tükröző ágyás
Sóstó Székelykapu - Millefleure ágyás
>- Növényváltási feladatok: egynyári , Canna virágok ki szedése, talaj-el ő készítés , talajfertőtlenítés,
tápanyagpótlás
>- 20 18. őszén elültetett kétnyári növények száma: 39 592 db
>- 2018. őszé n elültetett hagymás növények száma: 56 095 db
>- 2018. ősszel kialakított, 2019. tavasszal virágzó egyedi virágágyak hel yszíne i:
Eötvös iskola e lőtt - Tengeralattjáró
Életfa körágy - Mandala napminta
Posta köz - Népi motívumok
Kálvin tér - Kígyó minta
Sárga dombház - Virágóra
H ősök tere - A nemzet és a város színei ágyás
Városi Könyvtár - Szerelmes gerlék
);>- 12 db új beszerzésű virágdézsa beültetése leanderrel megtörtént
>- Tavasszal a dézsás növényekbő l kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 1 db
korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákócz i
u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 45 db
>- 2018. évben elültetésre került 287 db fa, 3 090 db cserje, 1 997 db évelő és 39 db örökzöld növény
>- A körülbelül 5000 m 2 terü l etű Korán yi köz - Gádor B.- Eperjes u. tömbbelsőben teljes
2
parkfelújítás i munkákat végeztünk, melynek során 745 m zöldfelület újult meg.
>- Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújítá sra került új
növényzetek telepítéséve l, virágládák, virágdézsák e lhelyezésével.
);;>. A város 12 körzetében fo lyamatosan végeztük a fűn yírási , növényápolási feladatokat.
>- A parkfenntartási feladatok ellátásába, két körzetbe - Malomkert, Örökösföld - időszako san
alvállalkozót vontunk be.
>--- A városi parkfenntartás öntözés i. illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése is
alvállalkozói segítséggel történt.
2
>--- Borbánya kármentesített terlilet nagysága : 164 792 m

Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, kézi ápolás,
vegyszeres védekezés,

energi afűz

visszavágása)
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0
Beültetett terület nagysága: 13 ha
20 18. őszre tervezett növénybeszerzés, ültetés, talajlazítás id őjárás i körülmények miatt a
következő évben va lósul meg.
' Kutyafuttatók száma: 6 db
Helyszínek: Érkert - Huszár sor. Jósaváros - Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösföld Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert
Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása
>-- Külterületi közterület fenntartás : A külterületi közterület fenntartás alapvetően a
2
közfoglalkoztatásra épü lve valósul meg, mintegy 2 millió m területen. A 6 főáll ású munkavezető
irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók,
játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn , a közfoglalkoztatási program adta
létszám függvényében . Az utazási nehézségek miatt a külterületi lakóhellyel rendelkező
közfoglalkoztatottakat a l ehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókörnyékén ellátni feladatokkal,
illetve busszal a munkavégzés helyszínére szállítani .
>- Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 233 fő
~ A munkák elvégzését 13 db gépjármű és 3 1 db kisgép segíti.

•!• Alvállalkozói teljesítés értéke 57 937 e Ft
Elvégzett feladatok:
Örökösföld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
Helyreállítási és fej lesztési munkálatokhoz szükséges komplex kiviteli tervek készítése
geodéziai helyszínrajzzal
Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, őszi té liesítése
Dézsás növények teleltetése, ápolása, ültetése, átültetése
Avarszállításhoz kapcsolódó szállítási díj
Bérelt kotrógép munkájához kapcsolódó bérleti díj
Eperjes u. - Gádor B. u. tömbbelsőben parksétányok szegélykövezése
Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési, gyommentesítési. fünyírási, kaszálási. talajlazítási,
víztartó tányér kialakítási, vegyszeres növényvédelmi munkák. illetve energiafűzek
visszavágási fe ladatai
•!• Személyi jellegű ráfordításként 42 fő munkavállaló, +6 fő közfoglalkoztatási munkavezető bér,
j árulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámo lásra.

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a

Keretszerződésben

meghatározott e lvek alapján

került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 46 345 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

•!• Mennyiségi és/vagy
'

minőségi

paraméterek:
gyakoriak a közterületi

Társaságunknál
faállomány állapotával kapcsolatos lakossági
megkeresések.
' A faápolási munkákat a megküldött főkertész i határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett
feladatokról faápo lási jegyző könyvet állítunk ki.
~ Fa kivágások száma:
640 db
>- Fa gallyazások száma:
2 079 db
' Tuskómarások száma:
2 15 db
)" Űrsze l vényezés:
70 alka lom
' Egyéb (kárelhárítás):
42 alkalom
>- A faápolásokat. koronaalakításokat tapasztalt. szakképzett faápoló brigád végzi.
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.1
Y Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli
id őszakban szociális tűz i faként kiosztásra kerül. 2018. 12.3 l- i tűzifa készletünk 4 779,27 mázsa.
;;.. A munkavégzést 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db m otorfűrész, 2 db
magassági ágvágó, 1 db tuskómaró segíti .
>- Közfogla lkoztatotti átlaglétszám: 1 fő
•:• Az a lvál la lkozói teljesítésként kimutatott 19 620 e Ft a főkertészi határozatok a lapján e lrendelt
fakivágás, fa és cserjeápo lás, gall yazás, vágásterület ti sztítás és tuskófúrógép használatának kö ltsége.
•:• Személyi je ll egű ráfordításként 6
kifizetései kerültek elszámo lásra.

fő

munkavállaló bér, járu lék, cafetéria és szemé lyi jellegü egyéb

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

került felosztásra.

Alul kompen záció mértéke: 13 437 e Ft
Növényvédelem
•:• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
Y Az utca i sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres
növényvéde lmi terület nagysága: 147 hektár
;;.. A növényvédelembe bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszi lva, fenyő- és boróka
félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
;;... A fe ladatokat a frekventá lt helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra k ibővítettük
tavaszi és ősz i lemosó permetezéssel.
>- Az időjárási körülmények miatt e lszaporodott kártevők inváziója miatt eseti védekezések
elrendelésére került sor 89 hektár, majd később 100 hektár területen.
);;>- 20 18. évben el végzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha
ebbő l

- lemosó permetezés (39 ha)
He lyszínei: Korán yi köz, Ungvár sétány, Ószőlő u., Stad ion u., Vasvári P. u., Északi krt.,
Kiss Ernő u., Kossuth tér, Isko la u. , H ősök tere, Kál vin tér, Országzászló tér, Szabadság tér,
Bencz úr tér, Bessenyei tér, Hunyadi u., Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Debreceni út,
Inczédy sor, Erzsébet tér, Toldi u.

- 1. ütem : növényvédelmi permetezés (323 ha)
Helyszínei: Országzászló tér, Kossuth tér, Bercsényi u., Víz u., Új u., Vasvári P. u. ,
Honfog lalás u., Etel köz, Pazonyi tér, Mártírok tere, Szalag u .. Je lvény u., Iskola u., Kál vin
tér, Luther tér. Csi llag u„ Hatzel tér. Erzsébet tér, lnczédy sor. Hunyadi u., Szabadság tér.
Országzászló tér, Szarvas tér. Benczúr tér, Bessenyei tér. Ószőlő u., Ungvár stn y., Korányi
köz bel ső , Északi krt. , Stadion u., Ki ss E. u., To ldi u. , Állomás tér, Sóstógyógy fürdő,
Robinzon domb, Pazonyi tér, Bujtosi Városliget, Örökösföld, Rákóczi út, Vécsey u., Tompa
M. u., Lázár K . u., Vattay u., Debreceni út., Stadion u., Erdő sor, Korányi F. u., Garibaldi u.,
Május 1. tér, Sarkantyú u., Szent F. tér, Október 23. tér, Szabó L. u., Liszt F. u. , Kert köz,
Malomkert, Kiskörűt, Fészek u. . Ív u., Búza u. , Pacsirta u., Szabolcs u., Tűzoltó u.,
Vörösmarty u., Malom u., Báthory u„ Jósa A. u., Fürdő u., Berenát u., Lengyel u .. Schmidt
M. u .. Gádor B. u.. Botond u., Ifjúság u., Kodály Z. u .. Krúdy köz,., Orosi út, Kalevala stny ..
Városmajor u., körte u., Dohány u., Eperjes u., Erdőalja u., Muskotály u., Leffler S. u., Anna
LI ., Szentgyörgyi A. LI ., Öz u., Homok sor. Holló LI ., Selyem u., Sólyom u.
- Eseti növényvédelmi permetezés 20 18. június 15-én
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levéltetű

e llen (89 ha)

Helyszínei: Vécsey u. , Víztorony tér, Tompa M. u, Széchenyi tér, Benczúr tér, Bessenyei
tér, Kossuth tér, Hősök tere, Bercsényi u, Mártírok tere, Okt. 23. tér. Víz u, Új u, Búza u,
Pacsirta u, Deák F. u, Szabolcs u, Vörösma1ty u, Tűzoltó u, Színház u, Malom u, Báthory u,
Kölcsey u, Jósa A. u, Árpád u, Damjanich ltp, Toldi u, Debreceni u, Luther tér, Kiskörút,
Szabadság tér. Malomkert, Fazekas J. tér, Tóth Á . u, Szabó L. u, Liszt F. u, Pazonyi u.
Pazonyi tér, Sarkantyú u, Nyírvv telephely, Korányi F. u, Kiss L. u, Sipkay B. u, Gádor B. u,
Lengyel u. Eperjes u, Ungvár stny, Robinson domb. Krúdy köz, Stadion u, Vasvári P. u,
Szent F. tér, Május 1 tér.
- Eseti növényvédelmi permetezés 2018. október 16-17-én poloska, harlekin katica, l evé ltetű
el len ( 100 ha)
Helyszínei: Korányi F. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári
P. u, Őz u. - Őz köz, Mártírok tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Vécsey u, Vécsey köz,
Damjanich ltp, Toldi u, Árpád u, Tompa M. u. Szarvas u, Kert u, Szántó-K. J. u. Május, 1 tér,
Garibaldi u, Kodály z. u, Eszaki krt kül ső-belső , Széna tér, Rákócz i u, Búza tér, Vay A. krt,
Hősök tere. Széchenyi u. Kiskörút, Bocskai u, Bujtos u, Család u, Szalag u, Lobogó u,
Fazekas J. tér, Törzs u.
- II. ütem növényvédelmi permetezés (236 ha)
Helyszínei: Puttony u., Pitypang u. , Számadó u., Alma u., Vécsey köz, Bujtos u., Szalag u ..
Sarló u. , Jelvény u., Törzs u., Kosbor u., Négyes Huszárok útja; Kiss L. u.. Korányi
szervizút; Erdősor; Fecske u., Városmajor LI. , Széna tér; Árpád u., Lehel u., Toldi u.,
Damjanich ltp. ; Tompa M. u. , Debreceni u., Október 23. tér; Szentgyörgyi A. LI. , Pacsirta u.,
Vörösmarty u., Szabolcs u., Színház u., Malom u., Bethlen u., Deák F. u. , Víz u., Új u., Búza
u .. Kórház u., Hímes u .. Újszőlő u .. lrinyi J. u.. Csaló köz; Vattay u. , Gelóczy u.; Lázár K.
u.; Mártírok tere ; Vay Á. krt.; Sólyom u., Dugonics u., Fészek u. , Legyező u., Munkás u. ;
Óvoda u., Prága u. , Ószőlő u.. Kossuth tér: Hő sök tere ; Kálvin tér: Országzászló tér;
Szabadság tér; Bocskai u .. Honvéd u., Homok sor; Korányi F. u., Eperjes u., Ungvár stny;
Fürdő LI. , Berenát u., Szarvas u. , Kereszt utcai óvoda; Orosi u., Kosbor LI. , Pazonyi tér;
Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi LI. bel ső; Leffler S. u., Sipkai B. u., Erzsébet tér; Őz
köz: Debreceni u., Inczédy sor; Szent Flórián tér; Iskola u., Zimony u., Kígyó LI ., Budai
Nagy A. u., Napfény u., Csillag u., Városháza, Munkás u., Dob LI .• Epreskert u .. Svájci
lakópark. Anna u., Kereszt u. óvoda. Tűzoltó u.
- Ili . ütem növényvédelmi permetezés ( 114 hektár)
Helyszínei: Korányi F. u, Kalevala stny, Korányi szervízút, Pazonyi tér, Stadion u, Dob u.
dombházak, Október 23. tér, Hősök tere, Kossuth tér, Kálvin tér, Iskola u, Benczúr tér,
Bessenyei tér, Vécsey u, Víztorony környéke. Honvéd u, Tóth Á. u, Szabó L. u, Liszt F. u,
Bujtos u, Szabadság tér, Ferenc krt, Sóstófürdő Krúdy park, Vasútpark, Blaha L. stny
parkoló, Berenát u, Fürdő u, Ferenc krt. Vasvári P. u, Pacsirta u, Bercsényi u, Kálvin tér, Új
u. - Víz u. Búza u. Bethlen G. u, Vörösmarty u. Tűzo ltó u, Szabo lcs u. Malom u. Bátori u,
Deák F. u. Jósa A. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári P.
u, Mártírok tere, Hősök tere, Kiss E. u, Szarvas u, Honvéd u, Országzászló tér, Sólyom u,
Őz u. - Őz köz, Északi krt, Homok sor, Pazonyi tér, Törzs u, Ungvár stny.

•!• Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 10 642 e Ft a közterületi növények atkafélék,
elleni vegyszeres védelmének a költsége.

•:• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.
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Keretszerződésben

é lősködők

meghatározott elvek alapján

3

Alul kompenzáció m értéke: 2 071 e Ft
Parlagfű ellenőrzés

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
> Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel
kapcsolatos eljárásokban.
> Elvégzett fe ladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti
területek gépi és kézi kaszálása.
> Főbb érintett helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ út, Harangozó u., Lujza u. ,
Ipari u. , Szikla u., Lajtos u .. Csipke u., Bimbó u. , Bodrogi u.
> Vizsgált ingatlanok száma: 90 db
>-- Fe lszólító levelek száma: 17 db
> Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
);;> A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő : 2018. június 30.
:Y Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő
A munkálatok elvégzését 1 db gépjármü, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti

„

•!• Személyi jellegü ráfordításként 1 fö munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegü egyéb
kifizetései kerültek elszámolásra.

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

került felosztásra.

Felül kompenzáció m értéke: 3 690 e Ft
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása
•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
> A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök ál lapotát
20 18. évben is heti rendszerességgel ellenőriztük.
> A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező
munkatársaink elvégezték.
> A kihelyezett új , illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel
ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket,
csúszdákat ütéscsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek
eleget téve jelentettünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük, elvégeztük.
:Y A társaság á ltal üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
Telepített játszóeszközök száma: 572 db
> 86 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 220 m 3
9 db homokozó keretének cseréje
> Új eszközök kihelyezése: 4 db (Írisz u, Gádor B. u.)
Játszótéri kerítésépítés: Jósaváros - Korányi F. u. 18., Ke11város - Írisz u.
:Y Egységes játszótéri in formációs és tiltótáblák kihelyezése: 97 db
Játszótéri eszközök összerendezése egységes ütéscsillapító térbe (Korányi köz, Nyírszőlős, Ferenc
krt, Eperjes u.)
Jelentősebb karbantartási helyszínek: Szabadság tér. Óvoda u., Stadion u. , Korányi F. u ..
Szódaház u .. Fazekas J. tér, Blaha L. sétány, Sarkantyú u., Bujtos városli get. Dohány u., Robinson

„
„
„
„
„

„

„
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domb. Északi krt. , Mandabokor, Malomkert, Szalag u., Toldi u .. Árpád u, Rozsrétszőlő , Törpe u,
Huszárte lep, Alma u, Tímár u, Dob u.

'

A Benczúr téri játszótér a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén„ projekt keretében

elbontásra került. Az eszközök az István u. 17-re kerültek beszállításra, az elemeket a későbbiek
folyamán. más helyszíneken kerülnek beépítésre.
)..- Ping-pong asztalok karbantartása: csere 3 db (Árpád u. 64., Árpád u. 79., Eperjes u. 24.)

Fejlesztés
A kivitelezési munkák határidőre befejeződtek, melynek költsége 25 761 e Ft
Helyszínek:
Gádor B. u. - Korányi F. u. tömbbelső: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú
játékvár, forgó korong játék, rugós játék
Eperjes u. - Korányi F. u tömbbelső: kihelyezésre került egy mászó bástya
Eperjes u. 24-26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
Ferenc krt. 26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
Árpád u. 54-62.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár

•!• Az a lvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 588 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának és a
játszóterek ütéscsillapító talajának szegélykövezése díja az alábbi helyszíneken: Vay Á. krt, Botond u,
Törzs u. 58-72., Család u. - Szalag u. tömbbelső , Kollégium u, Városmajor u, Törpe u, Tímár u.
jellegű ráfordításként 6
kifizetései kerültek el számolásra.

•!• Személyi

fő

munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a

Keretszerződésben

jellegű

egyéb

meghatározott elvek alapján

került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 6 553 e Ft
Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata
minőségi paraméterek:
).- Üzeme ltett kondiparkok száma: 18 db
>- Kondi eszközök száma: 223 db
A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
>- Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő- Senor park, Tölgyes u „ Robinson domb, Tímár u., A lma
u ., Fazekas J. tér, Bujtosi Városliget
;. Az Árpád u. 79. kondiparkban 2 db eszközt a kivitelezővel garanciális kötelezettségéből adódóan
kicseréltettünk.

•!• Mennyiségi és/vagy

„

•!• Az alvállalkozói te lj es ítésként kimutatott 304 e Ft a kondi eszközök felülvizsgálatának a költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 5 962 e Ft
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Szökőkutak

üzemeltetése

•!• Mennyiségi és/vagy minőség i paraméterek:
;;;. Üzeme ltetett szökőkutak száma : 10 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi 1. u .. Benczúr tér. Szabadság tér. Ungvár sétány,
Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó
>- A szökőkutak beüzemelése ápri li s végén, téliesítése október végén megtörtént. Az üzembe
helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szo lgáltatás ként. Az üzemeltetés is
teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
> Üzeme ltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 35 db
);.- Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár
sétány, Országzász ló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi 1. u, Szabadság tér, Északi krt.
•!• a TO P-6 .3.2- 15-NY 1-20 16-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén"
című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren
elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt
részét. A feladat elvégzésére a 3 1/2018.(VI 1.26.) számú polgármesteri határozat e l ői rányzat
átcsoportosítással biztosított részünkre 7 656 e Ft-ot. A munka elvégzését alvállalkozó végezte.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek a lapján

Felül kompenzáció mértéke: 3 969 e Ft
Erdőfenntartás

•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
> Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
).- Tervezett véghasználat 0 ,7 hektáron megtörtént, utána a területen az újratelep ítést végrehajtottuk.
Beültetésre kerü lt 4200 db kocsányos tölgy, 400 db csertölgy, 100 db ezüsthárs, 600 db szilfa, 800
db kőris .
> A tavasz i pótlások he lyszínei : Ózoon Hotel mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház
közötti erdő rész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalu melletti
terület
> Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 1,47 hektár
;;;. Erdőrészek friss telepítéseinek ápolása, kézi gyommentesítése közfoglalkoztatott dolgozók
bevonásával történik.
;;;. 2018. november hónapban beszerzésre került a Nyírerdő Zrt-től 6 OOO db facsemete. melyek
kiültetése 2019. évben várható.
>- Beszerzett fafajták: 2 500 db tö lgy csemete, 1 OOO db turkesztáni szil, 1 OOO db magas kőris , 1 500
db csertölgy
>- Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 13 fő
> A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
•!• Alvállalkozó i teljesítésként kimutatott 2 370 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben e lőítt szakirányító
(erdőmérnök) költsége, míg a 1 170 e Ft az erdő felújítási munkák és öntözési munkák e llenértékét
tartalmazza.
•!• Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben fog lalkoztatott munkavállaló bér.
járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
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•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került fe losztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

A lul kompenzáció m értéke: 2 437 e Ft
Erdei tornapálya fenntartása
•!• Mennyiségi és/ vagy minőségi paraméterek:
>- Terület nagysága: 12 500 m2
;... Elvégzett közszolgá ltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása,
karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
;... Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a
tűz l erakóhe l yek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
>- A játszótér és a kondipark területén a tulajdonos Nyírerdő Zrt. az előző évben nagyobb felújítást
végzett, az idén pedig a sétányok mellett elhelyezett padokat, hulladékgyűjtőket újították fel.
>- Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 389 db
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 105 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott e lvek a lapján

,,
8. Közutak, hidak fenntartása
adatok e Ft-ban
Szilárd burkolatú
utak kezelé se

Megnevezés

AnvaaJellegO ráfordítások
Anvaaköltség
lgénvbe1.ett szolaáltatások
Eavéb szolaáltatás
2. Személyi Jellegű ráfordítások
Bérllöltség
S zemélv1 ieneoú """eb kifizetés
Munkabért terhelö adó
3. Értékcsökkenési leirás
4. Társüzemi szolaáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teliesitések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELA BE
8. Eavé b ráford ítások
9. PénzOa vi ráfordítások rendk ívül! ráforditások
Közszolgáltatási tevékenység közveUen költsége
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
11. (ágazati+köz ponti ktg.)
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11
13. - Közszolgáltatási tevékenység salát bevétele
ebb61 Aktivált saiU teljesitmé nYe k értéke
14. +Ésszerű nYereséa
15. Elólránvzott komoenzáclólaény 112-13+141
16. Elólránvzott komoenzácló költséavetésl rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltság mérté ke

Járdák, sétányok
kezelése

2018.
2018. terv
tény
5 068
18 530
4 498
18000
285
480
285
50
5 620
30 512
4162
23142
578
2 510
880
4 860
1 014
1 680
1 481
3 340
80 672
30 OOO
0
0
0
0
581
50
0
0

Városi takarítás

2018. 2018. terv
tény
11 678
50 479
11 484
11 304
38 525
116
78
650
85 013
16 174
11 760
65052
1 811
6 300
2 603
13661
111
2 940
293 -11844
35 230
32 500
0
0
0
0
561
765
0
0

Téli slktalanítás

Közutak, hidak
fenntartása

2018.
2018. terv
tény
37129
14 675
13066
14110
23 269
365
794
200
81 912
0
62 440
0
6 502
0
12 970
0
1 251
3 500
4912
7 640
20 698
14 400
0
0
0
0
719
75
0
0

2018. 2018. terv
ténv
43 240 118 214
43 016
70699
221
45205
3
2 310
0 136 740
o 103 743
0
11 210
0
21 787
1 903
11 063
15 071
9 991
58 559 329 900
0
0
0
0
163
1 440
0
0

2018.
ténv
119 605
90055
27 316
2 234
112 592
84 985
9 913
17 694
5 510
13 536
376 079
0
76
2 986
0

28100
21 940
4 850
1 310
12 057
8 646
1 595
1 816
1 893
6 455
178 OOO
0
0
400
0

2018.
2018. terv
té nv
22 490
6 430
17 991
5 345
3 425
985
1 074
100
8 886
9158
6 903
6623
1 022
805
1 241
1 450
1 231
1 050
1 603
4400
180 920
75 OOO
0
0
76
0
962
150
0
0

226 905

216168

96188

94 436

841 12

64 047

159 853

136 797

40 290

118 936

607 348

630 384

2 999
229 904
1 650
0
2 363
230 617
244 094
13 477

18 746
234 914
35 632
0
2 816
202 098
244 094
41 996

9
96197
5
0
946
97138
98 425
1 287

63
94 499
121
0
992
95 370
98 425
3 055

91
84 203
50
0
833
84 986
86 614
1 628

35
64 082
68
0
873
64 887
86 614
21 727

16 777
176 630
10 084
0
1 270
167 816
122 047
45 769

13 791
150 588
10 018
0
1 329
141 899
122 047
-19 852

1 331
41 621
800
0
613
41434
62 992
21 558

2160
121 096
1 569
0
650
120 177
62 992
.57 185

21 207
628 555
12 589
0
6 026
621 992
614 172
-7 820

34 795
665 179
47 408
0
6 659
624 430
614172
-10 258

2018. terv
1.

Szórt útalapú,
földutak kezelése

Szilárd burkolatú utak kezelése
•!• Mennyiségi és/ vagy

>>-

minőségi

paraméterek:
Szilárd burkolatú utak hossza:
273 ,3 km
Társaság álta l végzett tevékenység:
• Kátyúzás hel yszíneinek száma:
784 db
• Kátyúzásban részt vett éves létszám : átlagosan 13 fő
• 20 18. év i munkaóraszám:
4 906,5 ó ra
• Hibaelhárítások he lyszíneinek száma:
334 db
• Hibaelhárításban részt vett éves létszám :
átlagosan 14 fő
• 20 18. évi munkaó raszám:
7 519 óra
• Az év során a kisebb javítási munkákon kívül az alábbi munkálatokat végeztük:
Sóstó i u. 7-12 . sz. e lőtti terület burko lása
Kőris u, Újház sor, Csalogány u, Agyag u, Nyírség u, Malom köz padka
he lyreállítása H ősök tere K szegély he lyreá llítása
Nyírség utcában és a Malom közben padka hel yreá llítása
Korányi Frigyes u . 34-36 sz. aszfalt he lyreállítása
Fazekas J. tér 25. , l lo ll ó u, Élet utcai óvoda előtti zúzottköves parkoló kialakítása
T ujafa u. 32-34. sz. alatt K szegély építése
• Felhasznált anyag menny isége :
125 ,36 t meleg aszfalt
11 1.01 t hideg aszfalt
57 m 3 beton
• Téli síkta lanítás munkaóraszáma:
692 óra
• Társaságunk úte ll enőri szo lgálatának főá llású munkaválla lói 20 18. évben 2 175 db közúti
jelzőtáblákkal kapcsolatos munkát végeztek a város északi és déli o ldalán 2-2 fős
csoportban (választóvonal Orosi u. - Bocska i u.- Zrín yi 1. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári

u.).
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Q

Új tábla kihelyezése :
Régi tábla e lbontása:
Tábla csere:
Tábla helyreáll ítás :
Tábla e lőtti növényzet metszése:
E llopott tábla pótlása:
Tábla elforgatása:
Tábla oszlop javítása, cseréje:

827 db
465 db
75 db
428 db
175 db
27 db
14 db
164 db

•!• Alvá lla lkozók által végzett tevékenységek ellenértéke: 180 920 e Ft
-

-

Jelző lámpák

üzemeltetése
Önkormányzati tulajdonban l évő jelzőlámpák száma:
63 ág
Vegyes tulajdonban l évő jelzőlámpák száma:
51 ág
Fedett buszvárók tisztítása. hiányzó üvegek pótlása, tiltó táblák, hologramok kihelyezése
Bérelt kotrógéppel ásási, rakodási, roxonozási munkák végzése
Nagyfelületű kátyúzás 26 he lyszínen
Je lzőlámpák karbanta rtása, javítása
Tervezési díj (Pacsirta u. parkoló építés, Vasvári P. u. 42-46. parkoló építés, 4-es Huszárok u.
kijelölt gya l ogátke l ő he l y, Szarvas u. 19. kijelölt gya l ogátke l őh e l y)
Szarvas u. 19. és 4-es Huszárok u. - Lázár K. u. kereszteződése gya l ogátke l ő helyek létesítése
Útburkolati jelek gépi festése (7 347 m2), kézi festése (6 239 m 2)
Vénusz u. - Zápor u. útburkolat he lyreá llítási munká latai

Fejlesztés
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/20 18.(V.3 l.) számú határozata módosította az
Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás
és felúj ítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az
eredeti tervhez képest. Lakossági igény alapján a Polgármester Ur támogatta a Juhar utca építésének
elindítását, ezért a megvalósítandó feladatokra bruttó 30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított
Társaságunknak az általá nos tartalék terhére.
Az

előzetes

becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési
módosítás, me lyet a 14/20 18. (IV . 17.) számú határozatával hagyott jóvá a Polgármester
Úr. Ebben további 8 750 e Ft-ot csoportosított át az általá nos tartalék terhére.

előirányzat

2018. évi Üzleti tervben szerepl ő utak építése 2018. február végén - március elején 9 he lyszínen
megkezdődött. (Zivatar u., Zsuzsanna u., Csárda u., Sétány u., Platán u.-Platán köz - Tujafa köz,
Füzes u., T iszafa u. , Ezüstfenyő u., 28 499 . hrsz-ú összekötő út) . A kivitelezések 20 18. június végére
e lkészültek.
A Juhar utca útburkolatának kiépítésére 20 18. május 07-én indítottuk meg a közbeszerzési eljárást,
melynek eredményeként 20 18. július 23-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, az út kiépítése
pedig szeptember végére elkészült.

•!• Személyi jellegű ráfordításként a fog lalkoztatott munkavállalók bér. járulék. cafetéria és szemé lyi
jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámo lás ra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került fel osztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 41 996 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott e lvek alapján

Q

Szórt útalapú utak, földutak kezelése
•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
• Szórt útalap és fö ldút hossza: 325,7 km
Társaság által végzett tevékenységek:
144 a lka lom
• Fö ldútkarbantartás:
• Földút stabilizálás, kőbedolgozás , ékelés:
57 a lka lom
• Padkajavítás:
7 a lkalom
• Padka igazítás:
4 alkalom
• Útfe ltöltés homokkal :
1 a lka lom
• Éves munkaóraszám:
930,5óra
• Karbantartásban részt vett éves létszám:
átlagosan 5 fő
• Helyszínek: Antalbokor, Gyűrű u., Hosszúháti u. - Benehalom, Verescsárda, Kuvasz u.,
Komondor u., Vizsla u., Uszkár u., Palánta, Füredi u., Fe l sőpázsit u., Mezsgye u., Verseny u.
(Levé l u.), Mátyásbokor, Csernyikbokor, Felsőpázs i t u., Pipitér u., Móra Ferenc u., Kismező
tanya, Bodobács u., Véka u., A lsóbadúrbokor, Lóczibokor, Görgey A. u., Polyákbokor, Vincel lér
u., Felhő u., Ékes u., Korhány dű l ő. Seregély u.. Nád u., Matróz u .. Vaskapu u .. Kard u.,
Bukarest u .. Írisz u., Lapály u., Fekete dűlő, Korsó u., Bokréta u., Bernáthegyi u., Pásztor u.,
Szabadságbokor, Oros focipá lya bejárata, Dele l ő u .. Jakusbokor, Vásártér, Domb u., Kerülő u. ,
Nyírség köz, Szőlő z ug, Kacagó u., Korong u., Levendu la u.
• Fe lhaszná lt anyagmennyiség:
M22-es zúzott kő:
2 12,8 tonna
darált beton:
767,26 m 3
mart aszfalt:
122 m 3
mexikóbányai kő:
107,22 tonna
• Padka helyreállítását az a lábbi helysz íneken végeztük e l: Nyírség u. , Tölgyes u., Sik ló u.,
Csemete u., Fácán u., Jázmin u., Felhő u.. Borsos u., Kanász u„ Bartók Béla u.
Alvállalkozó álta l végzett tevékenység: fö ldútkarbantartás
• He lyszínek száma:
546 db
• Éves munkaóraszám:
1 323 óra
2
• Felület nagysága:
16 950 m
• Felhasz nált anyagmennyi ség: zúzott kő M22-es:
1 172,36 tonna
1 259,20 tonna
z úzott kő M80-as:
törtbeton:
2 509,44 to nna

•!• Alválla lkozói teljesítés értéke 80 672 e Ft, amely a szórt útalapú utak, fö ldutak karbantartásának
(gréderezés. útalap készítés, kövezés, zúzott kő bedolgozás, stab ilizálás, ásás, rakodás, roxonozás és
vízte lenítési munkák) díja.

•!• Személyi
jellegű

j e llegű

ráfordításként a fog lalkoztatott munkavállalók bér. járulék. cafetéria és személyi
egyéb kifizetései kerültek elszámo lásra.

•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 055 e Ft
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Keretszerződésben

meghatározott elvek a lapján

0
Járdák, sétányok kezelése
•!• Mennyiség i és/vagy minőségi pa raméterek:
•
•

Járda felül et hossza:
Kerékpárút hossza:

353,8 km
54 ,5 km

• Társaság által végzett tevékenység: j árdák, sétányok karbantartása
Helyszínek száma:
17 db
Helyszínek: Fő utca, Emlékpark előtti j árda. Árpád utca 75 , Ete l köz, Garibaldi u. 39-4 1-43.,
Sarló u . 1-7. , Palánta u. 50/ D ., K eskeny köz, C ifra fasor 15., Ko rán yi Frigyes u. 103 -105., Krúd y
Gyula u. l épcső he lyreállítása, Erdő sor 7. ko rlát kihe lyezése, Ady Endre u. 16-20 sz., A lko ny u.
24 sz. , Ady Endre u. 26-32 sz., Kökény u. 9 1 sz., Szécheny i u. 8., Garibaldi u. 23.
Éves munkaóraszám :
2 11 6,5 ó ra
Karbantartásban részt vett létszám :
átlagosan 8 fő
3
Felhaszná lt anyagmenn yiség:
beton :
98,5 m
154,32 to nna
me leg aszfalt :
kav ics:
300,6 to nna
j árdalap :
1 7 16 db
• Lakosság á ltal végzett ki vite lezéssel a j árdaprogram keretén be lül a lakosok részére az utca
műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott j árdaszakaszok helyreállítására, a meg l évő
járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdáva l nem rende l kező utcafro nti rész
folyam atos j árda megépítésére járdalapot biztos ítottunk. 20 18. évben 3 868 d b j árdalap és 79,52
tonna kavics került kiszá llításra 33 helyszínre.
• 5 helyszínen j árda la pos járdát építettek munkatársa ink.
Hel yszínek : Kótaji utca, Ig ló utca, Prága utca, Kert utca, Budai N agy Anta l utca

Fej lesztés
A 20 18. évi Üzleti te rv ben szerepl ő j árdaépítésekhez, illetve felúj ításokhoz kapcso lódó tervezési
szerződés 2018 . március 2 1-én került megkö tésre, a járdafelúj ítások (Czuczor G. u ., Stadio n utca i
j á rdák (Stadion u. - Vasvári P. u. között), Moszkva u., Simo nyi Ó. u., Munkácsi M. u. - Munkácsi
M . tér. Pacsirta u. (Bethlen G . u. - Rákóczi u. között), Tö rzs u. 24 . mellett) terve i 20 18. május 30án átadásra kerültek. A j árdafelújításokhoz kapcso lódó ki vitelezési közbeszerzés i elj árás 2018 .
július hó napban indult, a szerződéskötés után a ki vitelezés 5 utca vo natkozásában (Pacsirta u,
Moszkva u, Munkácsi M . u, Stadio n u, Törzs u . 24 . me llett) 20 18. november hónapban
befejeződött.

Az Orgona utca esetében a 20 17. év vegen e lindult a ki v ite lezés a S imai u. - Orgona u .
kereszteződésébe tervezett gyalogos átke l őhe l y kia lakításával, a projekt teljes befejezésére 2018.
május végén került sor, melynek során 89 1 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.
l évő járdaszakaszok
helyreállításának, kialakításának díja, illetve a karbantartási m unkák elvégzéséhez szükséges kotrórakodó gép igénybevéte lének kö ltsége.
Já rdahelyreállítás he lyszíne i: Z rínyi l. u . 10 .. László u. (Szegfű u - Hunyadi u között), Vay Á. krt.
(Kossuth u. - Uni verzum Üzletház között), Deák F. u. 44-48 ., V ay Á. krt. Műve l ődés i Központ Hunyadi u. között). Hímes u. (lrinyi J . u. - Új sző lő u. között), Pazonyi tér (Ferenc körút - Sarkanty ú u.
közötti szakasz)
Járdalapos járdaszakaszo k kialakítása: Fészek LI . 24 . - Nyitra u. 23 , lriny i J. u. 37-5 1. Fáy A. u.
(Dugonics u. - Fáy A . LI . 2/a között), Szivárvány u . 4 1.

•!• A lvállalkozói teljes ítés értéke 35 230 e Ft, ame ly Nyíregyháza területén
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1
•!• Személyi jellegü ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi
jellegü egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztá sra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapj án

Felül kompenzáció mértéke: 21 727 e Ft
Városi takarítás
•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
• A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága:
• burkolt úthálózat:
273,3 km
• burkolatlan úthálózat:
325,7 km
54,5 km
• kerékpárút hossza:
• gyalogjárdák, sétányok hossza:
353,8 km
• Tevékenységek:
• Szilárd burkolatú utak takarítása
•Járdák, kerékpárutak sétányok takarítása
• Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyüjtés, hulladékgyüjtők ürítése, hulladék
elszállítása
• Gépi erővel végzett feladatok
• Az 1.-11. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító UI.
osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy
teljes ítményű útseprő géppel voltunk jelen.
Éves futásteljesítmény: 12 879 km
• A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis
járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
Éves futásteljesítmény: 2 9 14 km
• Kézi erővel végzett feladatok
• Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
• Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
• Utcabútorok fertőtlenítő mosása
• Szelektív szigetek takarítása
• J árdatakarítás
•Illegális szemétlerakatok felszámolása
• Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése,
gyom irtózása
• A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal végeztük. (döntően
közfoglalkoztatottakkal)
Belvárosi megállóhelyek száma : 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
• Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
• A fedett buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át, illetve valamennyi pad és szelence
újra festésre került.
• A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fö főfoglalkozású dolgozó
és átlagban 121 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
• A kora reggeli takarítási fe ladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi
helyszíneket szükség szerint naponta többször is é rintettük.
3 207 db
• Kézi és gépi erőve l takarított fizető parkolók száma:
• Kézi és gépi erővel takarított nem fi zető parkolók száma: 12 308 db
41

• A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása. illetve illegális szemétlerakatok
felszámolása során nagymenny1segu zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a
hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.
2018. évi megsemmisítésre leadott mennyiségek:
• Biológiailag lebomló hulladék :
• Egyéb települési hulladék:
• Illegáli s hulladék:
• Seprési hulladék:
• Hulladékká vált növényi szövetek:
• Föld és kövek:
• Kevert építési és bontási hulladék:
• Beton bontási hulladék:
• Lom hulladék:
• Selejtezési hulladék:

1 133,33 tonna
662,75 tonna
425,68 tonna
927.92 tonna
13,81 tonna
409,80 tonna
0,92 tonna
2,41 tonna
24,09 tonna
1,76 tonna

•!• Alvállalkozói teljesítés értéke 20 698 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek. buszöblök takarítás i,
fertőtlenítési, karbantartási munkáinak, a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási munkáinak, a
buszmegálló pavilonok tisztítási munkáinak, illetve biztonsági jelek, tiltótáblák elhelyezése, pótlása.
graffitik, illegális reklámanyagok, plakátok folyamatos eltávolításának és a Kossuth téri térkő mosatási
fe ladatának díja.
•!• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér. járulék. cafetéria és személyi
jel l egű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
•!• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

A lul kompenzáció mértéke: 19 852 e Ft

Téli síktalanítás
•!• Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
• Saját nagygépes körzetek száma:
9 db
• Saját kisgépes körzetek száma:
6 db
• Saját kézi körzetek száma:
8 db
• A lvállalkozói gépi körzetek száma:
15 db
• A lvállalkozói kézi körzetek száma:
1 db
1. gépi körzet: fi zetett parkolók. hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
2 . gépi körzet: Bokortanyák 1, Rozsrétszőlő és Mandabokor 1-lll . burkolt és föld útjai
3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u .- Nyíregyházi u. közötti burkolt és föld útjai
5. gépi körzet: Oros. Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai
6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és foldútjai
7. gépi körzet: Nyírszőlő, Fel sőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak
8. gépi körzet: Érkerti lakótelep
9. gépi körzet: Bokortanyák 111, IV
10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
11. gépi körzet: Örökösföld északi területének lakóparkja. Örökösföld szerviz utak és járdák
12. kézi körzet: Buszmegállók

13. gépi körzet: Belvárosi városrész
14. gépi körzet: Kemecsei u.,

Sóstófürdő

kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái
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•
•
•
•
•

15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak
Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
Éves futásteljesítményük: 14 846 km
Hószolgálatba bevont rakodógépek. traktorok üzemóráinak száma: 889,6
Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 9 626 km
Felhasznált síktalanító anyagok mennyisége:
2 239,6 1 tonna útszóró só
189 m3 fűrészpor
109 tonna fo lyamhomok

•!• A lvállalkozói teljesítés értéke 58 559 e Ft, amely a hóe ltakarítás, síkosságmentesítés és a
meteorológ iai e l ő rejel zés díja.
•!• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a
került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Alul kompenzáció mértéke: 57 185 e Ft
9. Parkolási tevékenység
adatok e Ft-ban
Parkolási
tevékenység

Megnevezés

2018. terv
1.

Anyaqiellectű

ráfordítások
Anyagköltség
lct énybe~tt szolctáltatás ok
Eoyéb szoloáltatás
2. Személyi iellectű ráfordítások
Bérköltség
Személyi ie lleq ű eqyéb kifizetés
Munkabért terhel ő adó
3. Értékcsökkenési leírás
4. Társüzemi szolctáltatás átvett-átadott
5. Alvállalkozói teljesítések
6. Közvetített szolgáltatások
7. ELÁBÉ
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüqyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
10. összese n(1+2+3+4+5+6+ 7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott ré sze
11. (áctazati+központi kta.)
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)
13. - Közszolctáltatásí tevékenyséq saiát bevétele
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke
14. + Ésszerű nyereséct
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint
Alul/felül kompenzáltsáa mértéke

Parkolási tevékenység
•!• Mennyiségi és/vagy minőség i paraméterek:
Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat
• Parkolók üzemeltetése
• Közterület foglalás engedélyezése és ellenő rzése
• Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
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2018.
tény

48 364
4 026
33 538
10 800
112 098
85 130
9 090
17 878
260
10 464
0
0
0
25
0

59164
5 346
42 180
11 638
95 531
72 069
8 779
14 683
7 187
10 121
0
0
0
1 942
0

171 211

173 945

72 353
243 564
509 715
0
4 901
-261 250
0

73 649
247 594
483 346
0
4865
-230 887
0

F
•

Kezelői

4

hozzájárulás, bontási engedélyek kiadása

Parkoló hálózat adatai
• Fizető parkolók száma:
• Nem fizető parkolók száma:
• A város területén üzemelő parkoló automaták száma:

3 207 db
12 308 db
74 db

20 18. évben Társaságunk parkolók üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatát a parkolóhelyek l étesítésérő l
és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szó ló 44/2006. (X l.28) önkormányzati rendelet
alapján látta el.
• Jegyváltások száma:
Kiemelt zóna:
446 745 db
1. zóna:
220 834 db
II. zóna:
417 472 db
Ill. zóna:
36 810 db
A jegyváltások száma 26 372 darabbal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, a
mobiltelefonos parkolást előtérbe kerülése.
2018. évben 14 892 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 1,3%-kal több, mint az el őző
évben.
A kiemelt zónában az el lenőrzések során 4 233 esetben állapítottunk meg jogosulatlan parkoló
használatot. Ennek megfelelően az r. zónában 3 834, a II. zónában 6 284, a Ill. zónában pedig
541 esetben történ pótdíj kiszabása.
20 18. május 1 napjától bővítettük a fizető parkolók területét. 9 utca került bevonásra a fizető
•
zónába. Ezeken a területeken új automaták e lhe lyezésére is sor került, így az automaták száma
65 db-ról 74 db-ra változott.

Közterü let használati tevékenység
• Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
>Szerződéskötések száma:
787 db
33 591 e Ft
>2018. év bevétele:
Az év során az egész város területére kiterjedő közterület elle nőrzések alkalmával 492 esetben
került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is pozitív hatást
hozott, hiszen a fo lyamatos közterületi jelenlét arra készteti a vállalkozókat,
magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket. Az útellenőrök által végzett
közterületi ellenőrzések során sikerü lt több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.
Megkötött szerződések fajtái:
491 db
Építkezéssel kapcsolatos tevékenységek:
153 db
Kereskedelmi tevékenységek:
22 db
Rendezvények, promóciók:
48 db
Vendéglátó előkertek:
Pavilonok helybérlete:
31 db
42 db
Halottak napi v irágárusítás:
• Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
Nyíregyháza közterületein e lhelyezett reklámhordozók terén a 2017. november 0 l-jével é letbe
lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 3 1/2017.(X.27.) számú
rendelet, mely a lapjaiban változtatja meg a város területén elhe l yezhető reklámhordozó eszközök
piacát. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell fo lytatniuk egy
településképi véleményezési eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az
Önkormányzattól , csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést.
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2018. évben 1 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.
2018. év bevétele: 1 277 e Ft
Szórólap osztás céljára 9 fővel kötöttünk szerződést közterület bérlésére.
• Egyéb tevékenységek
;..... Kezelői hozzájárulás
2018. évben 555 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 9 darabbal több, mint az
évi.

:r

előző

Bontási engedélyek
A közterület bontások terén a város számos pontján kezdődtek el útépítési, útfelújítási és
járdaépítési munkálatok. továbbá számos közmű beruházás is e lkezdődött, illetve folytatódott.
20 18. évben 676 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz
kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az
önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

>-

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 385 db csapadékvíz
hozzájárulást adott ki 2018. évben, mely több mint kétszerese a tavalyi évben kiadott
nyilatkozatok számának. Ennek egyik oka az év elején bevezetett e-közmű rendszer életbe
lépése, valamint a megnövekedett beruházások száma.
kezelői

•:• A parkolási

tevékenységből

származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.

•:• A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.
•:• Személyi jellegű ráfordításként a fogla lkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és szemé lyi
jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámo lásra.
•:• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2015. (ll.19.) számú Közgyű lés i határozata
jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó
Közszolgáltatási Keretszerződést. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2018.
évben: 35 259 e Ft.
A keret terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
Megnevezés

Rotációs kapa Szt.király Extra-875
Fűnyíró fügyűjtős robbanómotor.Husqvama
Lombfüvó-szívó robbanómotoros Oleo-Mac
llW-182 Volkswagen Transporter Mixto Tgk
WDC-330 KALYDI Utánfutó (JAOl54)
Dewalt Fúrókalapács SOS Plusz (20 18/IX.)
Dewalt Sarokcsiszoló (2018/IX.)
Dewalt Ütvefúró Csavarbehajtó (20 18/IX.)
Motoros kasza FS 56 (2018/IX.)
Faház (saját kv.beruházás)
Csáposemelő 4.5T STD-5 l 45E 400V+Ráakt
Fűnyíró fügyűjtős robbanómot.Husqvama
Sarokcsiszoló akkumulátoros Basch GWS
Mütrágyaszóró Cosmo P-500
Parkoló automata beszerzés
Server Dell T430 Xeon 2x2TB LSAS
Szoftver Server 2016 Standard OEM
Csavarbehajtó 1/2" Pneum.3742.Kimrtony (2018/IX.)
Rugóösszehúzó tárcsás (2018/IX.)
Krokodilemelő 3 T.JT-31513 (2018/IX.)
Légkulcs l/2" l 927XM (2018/IX.)
Légkulcs l/2" 1927A(2018/IX.)
Akkumulátor Őr 12 V 1498PC (2018/IX.)
Akkumulátor Töltő 12 V l498/8A (2018/IX.)
Hulladékgyűjtő konténer 1100 1
Notebook Asus Vivobook cori5
Fűnyíró fügyűjtős McChuloch M53-140W
Lombfüvó-szívó robb.mot.125BVX Husqvama
Szúrófűrész Step80 AEG 700W(2018/IX.)
Raklapemelő FK 2300 (2018/IX.)
Tárgyalószék Orlando
AEG Sarokcsiszoló 18 V
Hulladékgyűjtő konténer 1100 1
Karcher K5 Magasnyomású mosó
Permetező tartályos függesztett GardenGo
1 db Viking Fűnyíró traktor MT 6127 ZL (GE2201)

Összesen:
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Mennyiség
/db
4
4
4
1
1
5
3
11
2
10
l
5
l
2
9
l
l
2
1
2
3
2
2
2
6
1
4
2
3
2
10
2
6
2
1
1

Érték
e Ft
510
421
271
1 061
346
485
297
1 062
165
9 871
460
393
154
220
13 275
661
204
107
88
138
231
134
77
124
316
212
315
142
98
200
291
145
316
173
559
1 737
35 259
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Ügyintéző: Doka Diána
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Közgyűléshez -

Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

,/?+Dr. Kovács Ferenc

polgármester

Dr. ~ttila

alpolgármester

Doka Diána

kulturális osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
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Dr. Szemán Sándo
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kabinet vezetője
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POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyű lés !

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. évben a 6/2002. (1.28.) számú határozatával

képzőművészeti

Az

odaíté l endő

munkáját,

ösztöndíjat alapított.
havi pénzügyi támogatás célja, hogy segítse a városunkban

művészi fej lődését,

kedvező

és

élő

tehetséges

fe ltételeket teremtsen további színvonalas

alkotóművészek

művek

létrehozásához.

2019. évben 3 fő részére havonta bruttó 100.000 Ft összeget javaslunk, melynek teljes összege (3 fő/év:
bruttó 3.600.000 Ft), külön soron szerepel a 2019. évi

költségvetésről

és a költségvetés vitelének szabályairól

szóló 2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelet kulturális célfeladat előirányzatán.
Az ösztöndíjak 2019. május 31. napján kerülnek meghirdetésre és június 27. napján átadásra.
A

művészeti

támogatások

odaítéléséről szakértő i

javaslatok alapján, a polgármester

közreműködésével

a

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
A támogatott három

művész,

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros

Képzőművészeti

ösztöndíjasai 2020. év

augusztus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon

adnak számot elvégzett munkájukról.
Javasoljuk továbbá, hogy az ösztöndíjat elnyert alkotóművészek ajánljanak fel egy-egy kész művet a városi
gyűjtemény

gazdagítása céljából.

A képzőművészeti ösztöndíj pályázati felhívását a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt
szereplő

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgya lni és a mellékelt határozat-t ervezetben

pályázati felhívást jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

/ ,J/'

Dr. Kovács Ferenc
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POLGÁRMESTERE
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TELEFON: +36 42 524.500
FAX: +36 42 524-so1
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Melléklet a KULT-190-1/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

............ 2019.(V.30.) számú
határozata
Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetéséről

A

Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletében szereplő tartalommal a pályázati felhívást
elfogadja.
2./ utasítja a Kulturális Osztályt, hogy a pályázati felhívást jelentesse meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város
honlapján valamint a Nyíregyházi Napló című lap soron következő számában.
Felelős:

a Kulturális Osztály vezetője
Határidő: 2019. május 31.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A Címzetes Főjegyző
3./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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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-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU

Melléklet a .. „ . ./2019.(V.30.) számú határozat hoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019. évi Képzőművészeti Ösztöndíjak elnyerésére
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi művészek részére
Képzőművészeti Ösztöndíjak elnyerésére.
Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élő tehetséges alkotóművészek munkáját, művészi fejlődését,
továbbá kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű színvonalas művek
létrehozásához.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi művész (festő, grafikus, szobrász, iparművész, fotográfus),
aki tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, vagy a Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetségének és már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett
külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndíjasok.

időtartam

alatt más itthoni vagy

A pályázatokat szakértői javaslatok alapján a polgármester közreműködésével Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága bírálja el.
Ösztöndíjkeret:
3 fő/ év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100.000 Ft/hó/fő
Az ösztöndíj időtartama :
egy év
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képzőművészeti ösztöndíjasai 2020. év augusztus hónapban a Városi Galéria
Pál Gyula Termében megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról,
illetve egy munkát felajánlanak a városnak az ösztöndíjért cserébe .
A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű lésének Köznevelési, Kulturális és Spo rt
Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A. szoba) 2019. június 17. napjáig lehet benyújtani.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidő : 2019. június 17. (hétfő) 16.00 óra

A pályázati kérelemhez mellékelni kell :
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai öné letrajzot (mely tartalmazza a MAOE tagsági könyv
számát vagy a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségi tagságáról szóló nyilatkozatát).
2./ Az ösztö nd íj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3./ Az edd igi művészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pá lyázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

440• NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E·MAIL.: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

A művek beadásának helye: Városi Galéria
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Időpontja :

2019. június 17. { 8.00-14.00 óra között)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Kulturális Osztály munkatársától, Szabó Tamás kulturális
referenstől , a 42/ 524-524-131-as melléken kérhető.
Nyíregyháza, 2019. május 31.
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VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám:

FŐÉP/106-64/2019.

Ügyintéző :

Kukucska Zsolt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524.550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

E L Ő T ERJ E SZTÉS

a Közgyűl éshez
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(5 terü l etbő l 2 terü let valamint 4 terület sza bályozási terv módosít ása tárgyalásos eljárásban)

.„.~.~

.• „„ . . ..• „ . •

Dr. Kovács Feren~
Polgármester {

.t~.„. . . „:.
Veres István
városi főép ítész

törvényességi véleményezést
személyek aláírása :

/J

végző

J

~LA...-\.
.......................................
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés !

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 2017. január 26-i Közgyűlési ülésén fogadta el az 5/2017.
(1.2 6.) sz. határozatával és módosította a 225/2018. (Xll.20.) és 50/2019. (111.28.) sz.
hat áro zataival a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a t ováb biakban: Ko rm. ren delet) 32. § (6) c) pontja
ala pjá n az önkormányzat által kiemelt fejlesztési területté nyilvánítható területeket, köztük a
je len sza bályozási tervi módosításainkat. A Korm. rendelet 32.§ (6) és (6a) bekezdése alapján a
ren dezési terv módosító eljárás a tárgyalásos eljárás szabályai szerint lefolytatható.
Az első mó dosító eljárás előzetes tájékoztatási szakasza 2019. januárjá ban FŐÉP /106/2019.
ügyiratszámon indult, ezzel egy időben a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján az
adat szolgá ltat ás kérés is megtörtént. A beérkezett e l őzetes észrevételeket továbbtervezésnél
figye lem be vet tük. A ren dezési terv módosít ás megin dítása 5 terü let en történt meg, azonban a
projektekhez ka pcso lódó tervezési fo lyamat ok elmaradása és késése miatt 2 terület esetében a
későbbiekben kívánjuk a módosítási eljárást folytatni (LEGO, Nagykörút), a T.3. módosítási
j avaslatun k pedig a meg re nde l ővel tö rté n ő egyeztetések elhúzódása miatt a záró szakmai
vé lemény kérése során elhalasztásra került.
A 2/2005. {!. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat szükségességéről a
jogsza bályban meghatározott szervektő l a véleményeket, észrevételeket megkértük FŐÉ P / 1064/2019. ügyirat számon még az 5 területre. A megkérdezett szakigazgatási szervek nem tartották
szükségesnek a környezeti vizsgá lat elkészíttetését. A Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megá lla pít ásáról szóló 30/2010. (Xl.12.) önko rmá nyzati rendeletével a Városstratégiai
és Környezetvédel m i Bizottságra ruházta át az állásfoglalás kia lakítását. Nyíregyháza MJV
Közgyű l ése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizot tsága a beérkezett vélemények,
észrevételek ismeretében 24/2019. (11.26.) sz. határozatában nem tartotta szükségesnek a
körn yezet i vizsgá lat elkészítt etését.
A megma radó területekre a Korm. ren delet 29 .§-a és 29/A.§-a, valamint a Nyíregyháza MJV
partne rségi egyezt et és szabályairól szóló 10/2017. (11.24.) önkormányzati rendelete alapján a
t elj es körű nyilvánosság biztosításának érdekében 2019. március 7-én lakossági fórumot
t artott unk és ezután partnerségi egyeztetést hajtottunk végre. A fórumon és a partnerségi
egyeztet és során nem fogalmazódott meg ellenvélemény.
A Korm. ren delet 42.§ (1) bekezdése szerint a beé rkezet t véleményeket ismertetni kell a
képvise l ő t est ülettel, vagy az átru házott hatáskörrel ren del kező bizottsággal. A partnerségi
egyezt etés szabályairól szó ló 10/2017. (11.24.) önkormá nyzati rendelet 9.§-a szerint a
Váro sstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében 37/2019. (111.26.) sz.
határozatában elfogadta a beérkezett véleményeket.
A zá ró szakmai vélemény megadásához az Állami Főépítész 2019. április 24-re egyeztető
tárgyalást kezdeményezett. Az egyeztető tárgya láson elhangzottak alapján a módosítási
t erületek eset ében kiegészítés vált szükségessé, így a módosítási javaslatok jóváhagyása
el halasztásra került. Az átdolgozott zá ró szakmai véleményezési dokumentáció elkészü lt, az
Áll ami Főé p ítész 2019. máj us 28-ra újabb egyeztető tárgyalást kezdeményezett.
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A másik folyamatban lévő módosító eljárásunk 4 területre vonatkozóan 2019. márciusában
FŐÉP/394/2019. ügyiratszámon indult. Az adatszolgáltatás kérés itt is megtörtént. A 2/2005. {!. 11.}
Korm . rendelet szerint 2019 . áprilisában az előzetes véleményeket, észrevételeket megkértük
FŐÉP/394-5/2019 . ügyiratszámon. A megkérdezett környezet védelméért felelős szakigazgatási
szervek az Állami Főépítész kivételével nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat
elkészíttetését. Az Állami Főépítész a T.1 Szarvas utca i módosítás esetében a tömb telekszerkezethez
nem illeszkedő minimális telekméret megállapítása miatt, az épített környezet védelme
szempontjából olyan jelentősnek ítélte, ami környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé teszi.
Véleményünk szerint az érintett tömbökre vonatkozó minimális telekméret csökkentésének
környezetre gyakorolt hatása nem jelentős . Az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztetést
kezdeményeztünk 2019. április 26 (péntek) 10.00. órára, melyen Állami Főépítész Úr részt venni nem
tudott, a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét továbbra is fenntartotta. A Szarvas utcai
módosítási területre Városrendezési vizsgálati elemzést készítettünk. Állami Főépítész Úr a vizsgálati
dokumentáció áttanulmányozása után a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességétől
eltekintett. Nyíregyháza MJV Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott
hatáskörében a beérkezett vélemények, észrevételek ismeretében 61/2019. (V.14.} sz.
határozatában nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészíttetését.
A 4 területre a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében 2019 . március 28-án lakossági
fórumot tartottunk és ezután partnerségi egyeztetést hajtottunk végre. A fórumon és a partnerségi
egyeztetés során nem fogalmazódott meg ellenvélemény, a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság átruházott hatáskörében 57/2019. (IV.23.) sz. határozatában elfogadta a beérkezett
véleményeket. Az Állami Főépítész 2019. május 28-ra egyeztető tárgyalást kezdeményezett.
A fentebb ismertetett eljárásban szereplő módosítások nem tették szükségessé a
településszerkezeti terv módosítását, mert a terület-felhasználási zónákban és az infrastruktúra
főhálózatban változás nem történik. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szöveges része nem
módosul, a szabályozási tervlapok a módosítási területre vonatkozóan változnak, ezeket a rajzi
munkarészeket az előterjesztéshez mellékeljük. A különböző fejezetek csak a módosuló rajzi
részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást követően kerülnek dokumentálásra.
Tájékoztató céllal mellékeljük továbbá a rendezési terv módosításához készült véleményezési és
alátámasztó munkarészeket is. (Lásd 3. - 6. sz. melléklet!)
A HÉSZ és a szabályozási tervlapok változásai rendelettel jóváhagyandó munkarészek. (Lásd 1.2. sz. melléklet!) A Korm . rendelet 43 .§-a alapján a településrendezési eszközök a tárgyalásos
eljárás esetén az elfogadást követő napon lépnek hatályba.
Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a Korm . rendelet 43 .§ (1) bekezdése, a
KGY rendeletben elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat alapján és az Állami Főépítész
záró szakmai véleménye ismeretében a mellékelt rendelet tervezet jóváhagyásával döntését
meghozni szíveskedjen az S területből maradt 2 területre is és a 4 területre is.

Nyíregyháza, 2019. május 20.
Tisztelettel:
Veres István
városi főépítész
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l. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019 . számú előter jesztéshez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásá ra
(S területből 2 terület va lamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:
Jelen módosításokkal összhangba Önkormányzatra
kerü lhetnek a szabá lyozási tervvel a gyakoro lt hatása nincs
fej lesztési e lképze lések
A rendelet megalkotása szükséges, mert:

Környezeti, egészségügyi
következmények:
Nincs

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
Nincs

Egyéb hatás:
Tisztázhatóak egyes építési anomáliák

Az önkormányzati és magán beruházásban készülő fejlesztések (közlekedési,
gazdasági és kulturális) véghezvihetővé válnak.
Az önkormányzatnak a jelenleginél nagyobb területet kellene kisajátítania, ami
fe lesleges pénzügyi terhet jelentene, elmaradna a múzeum kulturális fej lesztése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi :
Rendelkezésre áll.

1

Szervezeti:
Adott.

Tárgyi :
Adott

1

Pénzügyi:
Adott.

~

1

l

2. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019. számú előterjesztéshez

RENDELET - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..... /„„. {„„„) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. {V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról

(S területből 2 terület valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV/11. törvény 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/ 2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában és 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivata l Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

J

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm . rendelet 40.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.} önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága,
valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el :
1.§. A Nyíregyháza 19/2005. (V. S.} KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12}
önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Ör.} 21. § (23} bekezdése az alábbiak szerint
változik:

„ (23) Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az
esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre előnytelen állapotot nem idéz elő,
a csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén támfal,
rézsű építése mellett. A terep egyéb építési helyen kívüli felületének a természetes
terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása tereprendezési terv nélkül végezhető,
az egyéb előírások betartása mellett."
2.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti 5 területből 2 területre vonatkozóan jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását a tárgyalásos eljárás
szerinti 4 területre vonatkozóan jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

4. §.(1} Ez a rendelet a kihirdetést

követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát

veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazn i kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, 2019. május

Nyíregyháza 19/2005. (V.5 .) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása

Általános indokolás

A rendelet módos ítását az indokolta, hogy a módosított sza bályozás révén az infrastruktú rafejl esztés, vá lla lkozásfej lesztés, önkormá nyza ti beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvé nyes ülnek.
Részletes indokolás

1. §-hoz
A módosítás a Helyi Épít ési Szabályzat épít ési helyen kívü li te re p ren dezésrő l szóló szöveges részét
éri nti annak érdekében, hogy elkerül hető legyen a túlsza bályozás.
2. §-hoz

A m ódosít ások a helyi építési sza bályzat mellékletét ké p ező sza bályozási tervlapokban történnek
e rendelet 1. mellék letében szerepl ő - az elj árás során 5 területbő l megmaradt - 2 részterületen a
t árgya lásos eljárás módosít ási szabályai szerint.

3. §-hoz
A módosítások a helyi épít ési szabályzat mellékletét ké p ező sza bályozási tervlapokban történnek
e rendelet 2. mellékleté ben szereplő 4 részterületen a tárgya lásos eljárás módosítási szabályai
sze rint.
4. §-hoz
A rendelet kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
t elepülésfejlesztési strat égiáról és a településre ndezési eszközökről , va lamint egyes
településrendezési sajátos jogi ntézményekrő l szó ló 314/2012. {Xl.8.) Korm. rendelet 43 .§-a
alapján l é ptethető hatá lyba.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „./2019. (...... )önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Megjegyzés: a T. l. módosítási tervezet elhalasztásra került.
Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Sorsz.

Szelvényszám

Tervezési terület

15-1

Tiszavasvári út- Kerék utca Derkovits Gyula utca - Dobsina
utca - Kassa köz á lta 1határolt
terület

Módosítás tárgya

A

T.2.

155/2018. (Xll.18)

Derkovits

-

u.

Tiszavasvári út
elto lt
szinkro nlámpás
csomópont
kerül
kialakításra,
ennek érdekében a
szabályozási szélesség csökkentésére
van lehetőség .
kereszteződésében

Jóváhagyott SZT
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Megjegyzés: a T.3. és T.4. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

száma

T.5 .

155/2018. (Xll.18)

FS-1

önkormányzati
Az
fejlesztések
megvalósíthatósága érdekében a Jósa
Széchenyi utca - Ér utca - Benczúr András Múzeum ingatlanát érintő
tér által határolt terület
kötelező építési hely törlésre kerül, a
beépítési mód zártsorú - keretesre
módosul.

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
1

_)

~-

_1

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„ „/2019. ( ... ... )önkormányzati
rendeletének 2. melléklete

Sorsz.

T.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

36/2019. (111.26.)

FS-3

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Vécsey köz - Szarvas utca Vécsey köz

A Szarvas utca nyugati oldalán lévő érintett
tombökben a megengedett legkisebb építési
telek méretét 720m 2-röl és 1000 m 2-rl51 180
m 2-re csökkentjuk.
Vt 215454 -7 Vt 215 154
Vt 712556 -7 Vt 712156
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Tervezési területek

Módosítás tárgya

Család utca - Belső körút
csomópont

A
Család utca - Belső körút
csomópontba tervezett körforgalomhoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család
utca mentén az 1. és II. rendű közi.
célú közterület határrendezése
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Tervezési területek

Módosítás tárgya

Család utca - Szalag utca
csomópont

A Család utca - Szalag utca
csomópontba tervezett körforgalomhoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család
utca mentén az 1. és II. rendű közi.
célú közterület határrendezése
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Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

T.4.

19/2018. (11.20 .)

-

Nyíregyháza közigazgatási
területe

Módosítás tárgya
helyi építési szabályzat építési
helyen kívüli tereprendezé s ről szóló
21.§ (23) bekezdésének módosítása

A

Módosítás célja:
A HÉSZ 21.§ (23) bekezdéséből "A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm
felett csak tereprendezési terv készítése mellett végezhető" mondat törlésre kerül.

Módosítás várható hatása:
Az 1 m-t meghaladó terepszint változás építési engedély köteles tevékenység, ezért a HÉSZ-ben
szabályozni nem szükséges. A módosítással elkerülhetővé válik a túl szabályozás.
Lásd a R E N D E LE T 1.§-át!
„(23) Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az
esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre előnytelen állapotot nem idéz elő, a
csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén támfal, rézsű
építése mellett. A szomszéElos telekl=tatároktól történő tereprenElezés lm felett csak
tereprenElezési terv készítése mellett 11égezl=tető. A terep egyéb építési helyen kívüli felületének
a természetes terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása tereprendezési terv
nélkül végezhető, az egyéb e l őírások betartása mellett."

,;~.

3. sz. mellék let a FŐÉP/106-64/20 1 9. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

T elepülésrendezési eszközeinek módosítása

- 2019 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja - 2.

RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
5 TERÜLETBŐL 3 TERÜLETEN
(Derkovits u - Sematic - Jósa András Múzeum)
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 2019. május

Főépítészi

Osztály

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció 2 -

ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Vezető tervező:

~eres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

~A
.....................................
Telekfiné Bódi Mária
településmérnök
•

I

I

-,, 11-

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Hódos Katinka
okl. tájépítészmérnok

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása – 2019.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció 2 -

HATÁLYOS SZERKEZETI TERV

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
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Módosítással érintett területek
Sorsz

ELHALASZTVA'

T.1.

T.2.

tLHAlASZ •

VAI

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

155/2018 (XI .18)

155/2018. (Xll.18)

Szelvényszám

Gc;

h t.i•o t tt rulet

F4-2

Tiszavasvári út - Kerék utca Derkovits Gyula utca - Dobsina
utca - Kassa köz által határolt
terület
Debreceni út - Nyugati 11 utca vasút által határolt terület

155/2018. (Xll.18)

15-1

T.4.

15S/2018 (XI 18)

F!

155/2018. (Xll.18)

Módosítás tárgya

F4, F5, G4,

T.3.

T.5.

Tervezési területek

F5-1

A

Derkovits

u

Tiszavasvári
út
eltolt szinkronlámpás
csomópont
kerül
kialakításra,
ennek
érdekében
a
szabályozási
szélesség
csökkentésére van lehetőség .
kereszteződésében

A Sematic Kft. telephely bővítést tervez,
melynek megvalósításához a beépítési
százalék növelése szükséges S0%-ról 60%ra. Ge711865 -7 Ge711875

•o
gy

Széchenyi utca - Ér utca Benczúr tér által határolt terület

Az
önkormányzati
fejlesztések
megvalósíthatósága érdekében a Jósa
András Múzeum ingatlanát érintő kötelező
építési hely törlésre kerül, a beépítési mód
zártsorú - keretesre módosul.

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről

L4

LS

L6

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.
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R E N D E LE T-T E R VEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../ ..... (...... )önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(S TERÜLETBŐL 3 TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Korm . rendelet) 41. § (2) bekezdésében és 9.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási
Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

N~mz~ti

Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció 2 Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el :

1.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja .
2.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2019.

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.
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Megjegyzés: a T.1. módosítási tervezet elhalasztásra került.
Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Sorsz.

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

15-1

Tiszavasvári út - Kerék utca Derkovits Gyula utca - Dobsina
utca - Kassa köz által határolt
terület

Tiszavasvári út
eltolt
szinkronlámpás
kerül
csomópont
kialakításra, ennek érdekében
a
szabályozási szélesség csökkentésére
van lehetőség.

Derkovits

A

T.2.

155/2018. (Xll.18)
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Szelvényszám
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Tervezési terület

Módosítás tárgya

Debreceni út - Nyugati 11 utca vasút által határolt terület

A Sematic Kft. telephely bővítést
tervez, melynek megvalósításához a
beépítési százalék növelése szükséges
50%-ról
60%-ra
OTÉK
eltérés
engedélyezésével.
Ge711865-7Ge711875

Jelenlegi SZT -

Tervezett SZT - „Készült az állami alapadatok

„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"

felhasználásáva l"
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Megjegyzés: a T.4. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Sorsz.

T.S.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

155/2018. (Xll.18)

Szelvényszám

FS-1

Tervezési terület

Módosítás tárgya

Az
önkormányzati
fejlesztések
megvalósíthatósága érdekében a Jósa
Széchenyi utca - Ér utca - Benczúr András Múzeum ingatlanát érintő
tér által határolt terület
kötelező építési hely törlésre kerül, a
beépítési mód zártsorú - keretesre
módosul.

Jelenlegi SZT „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Tervezett SZT „Készült az állami alapadatakfelhasználásával"
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NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

V ÁROS

Településrendezés i eszközeinek módosítása

- 2019 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja - 2.

RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
5 TERÜLETBŐL 3 TERÜLETEN
{Derkovits u - Sematic - Jósa András Múzeum)

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2019. május

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció 2 -Alátámasztó munkarész

1. ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

Veres István
vezető településrendező te rvező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

Telekfiné Bódi M ária
településmérnök

- ,,

Kukucska Zsolt
okl. építömérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Hódos Katinka
okl. tájépít észmérn ök

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42 )310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
- Tárgyalásos eljárás, szakmai véleménykérő dokumentáció 2 - Alátámasztó munkarész
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2. BEVEZETÉS
2.1 Előzmények
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata S terület vonatkozásában (Nagykörút befejező
szakasza - Derkovits u - Sematic - Lego bekötőút - Jósa András Múzeum) a rendezési terv
módosítását kezte el 2019. januárjában, melyek mögött közcélú és magán beruházások
megvalósíthatósága áll. A véleményezési szakasz elején ismertté vált, hogy a LEGO-t és a Nagykörútat
érintő módosítást a hiányos tervezési adatok ismeretében csak a későbbiekben tudjuk folytatni, ezért
ennek a két területnek a módosítása elhalasztásra került.
A módosításban szereplő további 3 terület a többször - 30/2018 (11.22) sz., 169/2018. (X.18.) sz.,
225/2018. (Xll.20.) sz. és 50/2019. (111.28.) sz. önkormányzati határozattal - módosított 5/2017 {1.26.)

Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló
határozat alapján a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek
lettek, így módosításuk tárgyalásos eljárás szerint folytatódhat.
A módosítások megalapozásaként előzetes beépítési tanulmány is készült a T.3. és T.5. területre,
melyeket a „A LÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK" c. dokumentum tartalmazza. Az első körben történt
véleményezés után vált ismertté, hogy a T.S. módosítási terület esetében (Jósa András Múzeum) az
építési övezet beépítési módját is felül kellett vizsgálni. A T.3. módosítási területre (Sematic Kft.
telephelynél beépítési százalék növelése) pedig az OTÉK-tól történő eltérést kel lett igazolni, így a
véleményezési dokumentáció mindkét esetben kiegészítésre került a második körös
véleményezéshez.

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- 217 /2018. (XII. 20.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.( IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.) sz., a
2/2015. (1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz. határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) sz. határozatta l, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009.
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozatta l, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.( 11.11.) a 28/2011.(Vlll.26. ), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/2012.(Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.(IV.26.), a
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22.), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. (Vll.l.), a 21/2016. (IX.23.), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
17/2017. (IV.28.), a 22/2017. (Vl.30.), a 24/2017.(IX.1.) és a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.),
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2/2018. (1.26 .), 13/2018.(IV.26.}, 16/2018.(Vl.1}, 18/2018.(Vl.22 .}, 27/ 2018.(Xll.21.} önkormányzati
rendelettel) .

2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását és a
hatályos Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítását.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
egészére . A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek,
kizárólag a szükséges helyen kerülnek tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és
zöldfelületi, közlekedési kiegészítő vizsgálatok és az OTÉK-tól történő eltérés igazolása.

2.4 A módosítások célja, tárgya

T.1. és T.4.
Elhalasztásra került.
T.2.
A Derkovits u-Tiszavasvári út kereszteződésében eltolt szinkronlámpás csomópont kerül kialakításra,
ennek érdekében a szabályozási szélesség csökkentésére van lehetőség .
T.3.
A Sematic Kft. telephely bővítést tervez, melynek megvalósításához a beépítési százalék növelése
szükséges 50%-ról 60%-ra.
T.5.
Az önkormányzati fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a Jósa András Múzeum ingatlanát
érintő kötelező építési hely törlésre kerül, a beépítési mód zártsorú - keretesre módosul.

2.5 A módosítások várható hatása
T.2.

A módosítás következtében az érintett ingatlanokon

megszűnik

az építési tilalommal való

érintettség, ezáltal az önkormányzat mentesül a kisajátítási folyamat alól.
T.3.

A kérelmező véghezviheti fejlesztési elképzeléseit, munkahelyteremtő hatás várható.

T.5.

A tervezett beruházás megvalósíthatóvá válik. A kulturális negyed elemei funkcionálisan jól
működő

módon valósulhat meg
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3. Áttekintő térkép a módosítással érintett területekkel
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4. A módosítással érintett területek
Sorsz

ELHALASZT
VAI

ELHALASZT
VAI

T.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

'15/2018 Xll 18)

F4, FS, G4,
G5

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Ar" 'y ino i.;tca 1(1gyo utG1
0 t: e n1 ut
11asut ta
ti t olt t rul t

T.2.

155/2018. (Xll.18)

F4-2

Tiszavasvári út - Kerék utca Derkovits Gyula utca - Dobsina
utca - Kassa köz által határolt
terület

T.3.

155/2018. (Xll.18)

15-1

Debreceni út - Nyugati 11 utca vasút által határolt terület

T.4.

155/2018 (Xll.18)

F3

A

Derkovits

u

Tiszavasvári
út
eltolt szinkrontámpás
csomópont
kerül
kialakításra,
ennek
érdekében
a
szabályozási
szélesség
csökkentésére van lehetőség .
A Sematic Kft. telephely bővítést tervez,
melynek megvalósításához a beépítési
százalék növelése szükséges 50%-ról 60%ra. Ge711865 -7 Ge711875
kereszteződésében

tE"rl t

T.5.

155/2018. (Xll.18)

F5-1

Széchenyi utca - Ér utca Benczúr tér által határolt terület
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S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény második része: Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT)
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (Xll.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzSzB MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011 . {Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásainak, közlekedés hálózati rendszerének, környezeti,
és természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes ki emelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő
fejezetei 2019. március 15 -től hatályosak. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása.
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás nem történik, határuk nem módosul,
a szerkezeti tervünk nem változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás
kimutatásra nincs szükség. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.

Az ország szerkezeti terve (részlet, 2019. 03. 15.):
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2018. évi módosításai alapján:
(2018. évi CXXXIX. törvény 3/1.-3/5. sz. melléklete)

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Sorsz.

Módosítással érintett területek száma

2

s

3
Érintettség

Övezetek megnevezése
1

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és
pufferterületének övezete

nem nem nem

2

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

nem nem nem

3

Erdők

nem nem nem

4

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezet e által
érintett települések

nem nem nem

s

Honvédelmi és katonai cé lú terület övezete által érintett települések

igen

övezete

igen

igen

Nyíregyháza MJV honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település, azonban a
módosítási területeink nem érintenek nyilvántartott honvédelmi rendeltetésű ingatlant,
módosításaink a honvédelem érdekeit nem sértik.
Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata:

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai
folyosójának és pufferterületének övezete
Jelmagyarázat:
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~
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Nyírtelek

~

j
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Erdők övezete
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete által érintett települések
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által
érintett települések
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Sorsz.

T.2.

Módosítással érintett területek lehatárolása

Szelvényszám

Területlehatárolás

F4-2

Tiszavasvári út - Kerék utca - Derkovits Gyula utca - Dobsina utca - Kassa köz által
határolt terület

A tervezési területek ortofotója {forrás :

...

'

A tervezési területek alaptérkép kivonata
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Sorsz.
T.S.

Szelvényszám
FS-1

Területlehatárolás
Széchenyi utca - Ér utca - Benczúr t ér által határolt terület

A tervezési területek alaptérkép kivonata

Ügyiratszám: FŐÉP/106-60/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

12

I

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Tárgyalásos eljárás, véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -

13

7. A módosítással érintett területek részletes bemutatása

T.2.

Tiszavasvári u.- Derkovits u. csomópont közlekedési célú közterület
határának módosítása

Módosító eljárás típusa:
Megindító bizottsági határozat:
Szelvényszám: F4-2
t árgyalásos eljárás
155/2018. (Xll.18)
Módosítás célja:
A Derkovits u-Tiszavasvári út kereszteződésében elto lt szinkronlámpás csomópont kerül kialakításra, ennek
érd ekében a szabá lyozási szélesség csökkentésére van l ehetőség.
Módosítás várható hatása:
A módosítás következtében az érintett ingatlanokon megszűnik az építési tilalommal való érintettség, ezá ltal
az önkormányzat mentesül a kisajátítási folyamat alól.

Hatályos SZT

Tervezett SZT
/

2863812

1 28644

28641

28642

125(),12

7:t5 /,

28645 28646

28643

722811

7228/1
(725/ll l

~1}5(Jl1)

7233

7250/8

7223

7247

725019

7246

7234
7235

_j 17

7222

t

Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken: övezeti kód nem változik.
Megjegyzések:
- A véleményezés el ső körében a T.2. módosítási terü letre a Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvéde lmi és Természetvédelmi Főosztá lya j elezte, hogy a csomópont
átépítésé nek épít ési engedélyezési eljárásában már véleményt adott az építési tevékenység során keletkező
hullad ék kezelésére vonatkozó előírásokkal kiegészítve azt. Ez jelen véleményezési eljárást nem befolyáso lja.
- A véleményezés e l ső körében a T.2. módosítási terü letre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi · Járási Hivatal Közlekedési és Fogya sztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztá lya kérte, hogy a
csomópont
áté pítésének
építési
engedélyezési
eljárásába n
hozzáj uk
benyújtott
közlekedési
tervdokumentációnak szi nkronban kell lenni a jelen módosítási javaslatunkkal. A tervezővel egyeztetés
történt, a közlekedési tervdokumentációhoz (részletét lásd lejjebb!) készült a szabályozási javaslatunk.
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Beépítési százalék növelése a Déli Ipari Park területén a 31580/2
hrsz.-ú ingatlanon

T.3.

Módosító eljárás típusa :
tárgyalásos eljárás

Megindító bizottsági határozat:

Szelvényszám: 15-1

155/2018. (Xll.18)

Módosítás célja:
A Sematic Kft. telephely bővítést tervez, melynek megvalósításához a beépítési százalék növelése szükséges
50%-ról 60%-ra. Az építési hely egy korábbi módosító eljárás sorá n törlésre került.

Módosítás várható hatása:
A

kérelmező

munkahelyteremtő

véghezviheti fejlesztési elképzeléseit,

hatás várható.

Hatályos SZT

Tervezett SZT
711665

Ge

Ge

711865

z

711866

z

z
Ge
711665

z
Ge

Ge

711665

71 1

Ge
711665

Ev

E

E

EV

Ge

Ge

711967

71 967

Ge
711967

Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Övezeti kód
Terület-felhasználás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e

Jelenlegi szabályozás

Tervezett sza bályozás

Ge 711865

Ge 711875

Egyéb ipari gazdasági zóna

Egyéb ipari gazdasági zóna

egyéb

egyéb

nem kialakult

nem kialakult

szabadonálló telepsz erű

Beépítési mód
Megengedet legki sebb telekméret

szabadonálló

telepszerű

4000 m2

4000 m2

Megengedett legkisebb telekszélesség

40m

40m

Megengedett legkisebb telekmélység

som

som

Megengedett legnagyobb beépítettség

50%

60%

Legkisebb zöldfelületi fedettség

20%

10%

9,S m /fsz . +2em+tetőtér/

9,S m /fsz.+2em+tetőtér/

Megengedett építménymagasság
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Kijelölt építési hely törlése a Jósa András Múzeum ingatlanán

Módosító eljárás típusa :
tárgyalásos eljárás

Megindító bizottsági határozat:

Szelvényszám: FS-1

155/2018. (Xll.18)

Módosítás célja:
Az önkormányzati fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a Jósa András Múzeum ingatlanát érintő
kötelező építési hely törlésre kerül, a beépítési mód zártsorú - keretesre módosul. A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály adatai
alapján a műemléki környezet határvonala javításra került.

Módosítás várható hatása:
A pályázati forrásból tervezett beruházás megvalósíthatóvá válik.

Tervezett SZT

Hatályos SZT

or

. ~<Y'-

"l(

~

~~·

'2-

rro'd

s-v

~ JY75/3

206175/4
61

'
'l

{ -~
~-

--

#bf3~

1..J>

o;---

\

(j)

->
-l

(j)

............
Vt

6177 /2

z

Óvoda

~
Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken (4. jelű sajátos övezet):
Jelenlegi szabályozás
övezeti kód
Terület-fel használás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e
Beépítési mód

Vt 702000

Vt 706000

Településközpont vegyes zóna

Településközpont vegyes zóna

egyéb

egyéb

kialakult

kialakult

szabadonálló - általános

zártsorú • keretes

adottságoktól

Megengedet legkisebb telekméret

Tervezett szabályozás

függő

adottságoktól függő

Megengedett legkisebb telekszélesség

kialakult

kialakult

Megengedett legkisebb telekmélység

kialakult

kialakult

Megengedett legnagyobb beépítettség

kialakult

kialakult

Legkisebb zöldfelületi fedettség
Megengedett építménymagasság

20%

adottságoktól függő
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8. OTÉK eltérés
A T.3. módosítási területnél a módosítási cél: a Sematic Kft. telephelyének fejleszthetősége
érdekében a tömbre vonatkozó beépítési százalék növelése 50 %-ról 60%-ra. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése által a város közigazgatási területére vonatkozó 21/2007. (Vl.12) Közgyűlés
rendeletével jóváhagyott többször módosított szabályozási terve a Nyíregyháza, 31580/2 hrsz.-ú
belterületi ingatlan övezetét Egyéb ipari gazdasági zónának (Ge) jelöli ki. Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban : OTÉK) 25.§ (1) bekezdése és a 2. számú melléklet táblázata szerint egyéb ipari
gazdasági övezetben a megengedett beépítési százalék maximuma 50% lehet.
Az OTÉK 111.§ (2) bekezdése szerint:
A //-///. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket
településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá
b) közérdeket nem sért, valamint
e) a 31 . § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek."

11

a

A Sematic Kft. telephelynél a beépítési százalék növelése szükséges a telephely fejlesztéséhez, mert
az igénybe vehető terület kialakultnak tekinthető, nem bővíthető. A nyugati oldalon a vasút, az északi
és keleti oldalon közút határolja, így a beruházás helyhez kötött.
A telephely Nyíregyházán az ún. Déli ipari parkban található. 1997 óta több mint 100 hektáros
területen működik az ipari park, amelyben a LEGO, illetve az Electrolux 1000 főnél is többet
foglalkoztató üzemei, valamint több hazai és külföldi tulajdonú kis- és középvállalkozás folytatnak
termelő tevékenységet . Ebben az ipari környezetben a Sematic Kft. fejlesztési célja közérdeket nem
sért, sőt, munkahely te re mtő beruházás a cél.

A Déli ipari park ortofotója (forrás: v.. ww.google.hu/maps)
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Az építményeket elhelyezése megfelel a településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-,
a táj-, természet- és a műemlékvédelemi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más
biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep,
a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat nem befolyásolják
károsan.
A Déli ipari parkban már van olyan egyéb ipari gazdasági övezetbe tartozó tömb, aminek jelenleg is
60% a beépíthetősége. A Sematic Kft. telephelyétől légvonalban mintegy 500 m-re lévő Electrolux
LEHEL Kft. telephelyénél a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 60%.

J )·
-

11

Ge
711967

A Déli ipari park hatályos szabályozási tervi kivonata

8. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti területtel,
illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi előírásokkal.
A tervezett módosítások a város kialakult táji adottságaihoz igazodnak, a tájban kirívó változást nem
okoznak.

BIA érték változás :
Tekintettel arra, hogy a módosítások során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a
biológiai aktivitás érték nem változik.
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9. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A tervezett módosításoknak nincsenek a település alapvető közlekedési rend szerét befolyásoló
hatásai. A T.2. számú módosítás esetében {Derkovits utca - Tiszavasvári út csomópont} város egyik
legproblémásabb kereszteződése rendezetté válik. A csomópont engedélyezési eljárása folyamatban
van, a közlekedési tervdokumentáció és a szabályozási tervi módosítási javaslatunk összhangban van.
A lámpás csomópont kialakításával a balesetek előfordulásának csökkenése várható .
~INTAKERESZTSZELVE'l\'

M=150

~~J»-O.i15~'11~

' ...

-r - __..___1

-

T

1

e

1

•••an

~
~

..:

-

.. ---··r

Tervező:

•-
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VIASYS-PLAN Kft.(4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő utca 19.}
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Tervezett mintakeresztsze/vény
Tervező: VIASYS-PLAN Kft.(4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő utca 19.)
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]j

j

1
Tervezett csomópont építési helyszínrojzo
Tervező: VIASYS-PLAN Kft.(4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő utca 19.)

71
28(j()T

28609/2

7220

Tervezett csomópont szabályozási tervre illesztve

10. Közműellátási vizsgálat
A tervezett módosítás a közmű e llátás rend szerét nem befolyásolja. A terül et ek felszíni vízelvezetését
úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A
tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális vízgazdálkodás a beépítésre szánt

tQrülgtQkgn mggold;:rndó.
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A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.
A tervezett módosítások a város elektronikus hírközlési hálózatát nem érintik, így elektronikus
hírközlési fejezet készítése nem vált szükségessé a dokumentációban.
működő

11. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A módosítási javaslatok esetében a meglévő infrastruktúra jobb kihasználása kapott prioritást.
A terület-felhasználási lehetőségek meglévő adottságokhoz, jelenlegi felhasználásához történő
igazításával a fejlődés előremozdítása és a befektetési szempontból még vonzóbbá tétele a cél.

12. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utcaképben, telekhasználatban,
építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem jelentenek a módosítások.

Az egyes módosítások hatása a városépítészeti szempontok alapján :

T.3.
A SEMATIC Hungária Kft. a működési szempontok miatt mindenképp a meglévő épületekhez
kapcsolódva, egy telephelyen belüli bővítést szeretnének megvalósítani. Indokolt esetben meg
kívánja vásárolni a jelenleg a telephelyhez kapcsolódóan bérleményként hasznosított, nyugati
oldalon a vasúti vágányok mentén elhelyezkedő MÁV területet, továbbá a déli oldalon található
egyéb magántulajdonú területeket. A terület beépítettsége a korábbiakban történt fejlesztésekke l
megközelítette a településrendezési terv szerinti maximumot, azaz 50%-ot. Újabb fejlesztési
elképzelések kerültek előtérbe, azonban a telek adottságai, és a településrendezési eszközök ezt nem
teszik lehetővé .
A nyugati irányú bővítés feltétele a jelenleg bérelt területrész tulajdonjogának megszerzés, továbbá a
vasúti pálya SOm-es szomszédságába kerülő bővítmény vonatkozásában a MÁV hozzájárulásának
megszerzése.
Az alább bemutatott telepítési t anulmánytervben egy maximálisnak mondható bővítési lehetőség
került bemutatásra . A bemutatott koncepció már lényegileg alkalmas a megrendelői szándékok és az
azok megvalósításá hoz szükséges telekalakítási, településrendezési terv módosítási igények
alátámasztására és illusztrálására. A vázlatok alapján a beépítési százalék növelése mindenképp
szükséges.
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T.5.
A Jósa András Múzeum fejlesztési elképzeléseit a beépítési tanulmányterv mutatja meg. A módosítás
következtében egy összefüggő, beépíthetőség szempontjából kedvezőbb épülettömeg alakul ki. Az új
épületrész két ponton is kapcsolódni tud a meglévő múzeum épületéhez, és egy zárt, keretes
beépítést eredményez.
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5. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

Településrende zési eszközeinek módosítása

- 2019 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4 TERÜLETEN
(Szarvas u., Család u. körforgalmak,
HÉSZ szöveges része)
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 2019. május

Főépítészi

Osztály

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszköze inek módosítása - 2019.
- Tárgya lásos eljárás 2, végső szakmai véleménykérő dokumentáció -

ALÁÍRÓ LAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Osztály

Főépítészi

Vezető tervező:

tteres István
vezető településrendezö
TT-15-0125/2011

tervező

Tervező munkatárs:
••
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Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
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R E N D E LE T -T E R VEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../ ..... ( ...... )önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(4 terület - Szarvas utca, Család u. körforgalmak, HÉSZ szöveges része)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/ B. § (2) bekezdés b}
pontjában, a 62 . § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Korm . rendelet) 41. § (2) bekezdésében és 9.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hivata la
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légügyi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási
Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019.
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Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm . rendelet 40.§ {2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011 .(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ {2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el :
1.§. A Nyíregyháza 19/2005. (V. S.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Ör.) 21. § (23) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(23) Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az
esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre előnytelen állapotot nem idéz elő, a
csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén támfal, rézsű
építése mellett. A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm felett csak
tereprendezési terv készítése mellett végezhető. A terep egyéb építési helyen kívüli felületének
a természetes terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása tereprendezési terv nélkül
végezhető, az egyéb előírások betartása mellett ."
2.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja .
3.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést mege lőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2019. május

Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf . 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

1
Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019 .
- Tárgyalásos eljárás 2, végső szakmai véleménykérő dokumentáció -

s

Módosítással érintett területek

Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

T.1.

36/2019. {111.26.)

FS-3

T.2.

36/2019. (111.26.)

ES-4

T.3 .

36/2019. (111.26.)

ES-4

T.4.

19/2018. (11.20.)

-

Tervezési területek

Módosítás tárgya

A Szarvas utca nyugati oldalán lévő
érintett tömbökben a megengedett
legkisebb építési telek méretét 720m2ről
és 1000 m2-ről 180 m2-re
csökkentjük.
A Család utca Belső
körút
csomópontba
tervezett
körforgalom hoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása
A Család
utca - Szalag utca
csomópontba
tervezett
körforgalom hoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása
A helyi építési szabályzat építési helyen
kívüli tereprendezésről szóló 21.§ (23)
bekezdésének módosítása

Vécsey köz - Szarvas utca Vécsey köz

Család utca - Belső körút
csomópont

Család utca - Szalag utca
csomópont
Nyíregyháza közigazgatási
területe

Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről

A6

Q

MÓDOSÍTÁS HELYE

DB
EB

FB
GB

HB

J2

J

L4

L5

L6
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Szabályozási tervet érintő módosítási javaslatok
Sorsz.

T.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

36/2019. (11 1.26.)

Szelvényszám

FS-3

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Vécsey köz - Szarvas utca Vécsey köz

A Szarvas utca nyugati oldalán lévő érintett
tömbökben a megengedett legkisebb
építési telek méretét 720m '- ről és 1000 m' ről 180 m 2-re csökkentjük.
Vt 215454 -7 Vt 215154
Vt 7125S6 -7 Vt 712156

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
5214'1J

Vt
700854

Vt
700854

-

L
7

65211J

n

11tf~s- ~
·-~~
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- Tárgyalá sos eljárás 2, végső szakmai véleménykérő dokumentáció Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Sorsz.

T.2.

Szelvényszám

ES-4

36/2019. {111.26.)
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Tervezési területek

Módosítás tárgya

Család utca - B e lső körút
csomópont

A Család utca - Be l ső körút
cso mópontba tervezett körforgalomhoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család
utca mentén az 1. és II. rendű közi.
célú közterület határrendezése

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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szóló határozat

Sorsz.

T.3.

36/2019. {111.26.)

Szelvényszám

ES-4

8

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Család utca - Szalag utca
csomópont

A Család utca - Szalag utca
csomópontba tervezett körfo rgalomhoz kapcso lódó közlekedési célú
közterület módosítása és a Család
utca mentén az 1. és II. rendű közi.
célú közterület határrendezése

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

T.4.

19/2018. (11.20.}

-

Módosítás tárgya

Tervezési területek

Nyíregyháza közigazgatási
területe

9

helyi építési szabályzat építési
helyen kívüli tereprendezésről szóló
21.§ (23) bekezdésének módosítása

A

Módosítás célja:
A HÉSZ 21.§ (23) bekezdéséből "A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm

f elett csak tereprendezési terv készítése mellett végezhető" mondat törlésre kerül.
Módosítás vá rható hatása:
Az 1 m-t meghaladó terepszint változás építési engedély köte les tevékenység, ezért a HÉSZ-ben
szabályozni nem szükséges. A módosítással elkerülhetővé válik a túlszabályozás.
Lásd a RENDELET-TERV EZ E T 1.§-át!
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6. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019 . számú előterj esztéshez
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NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

Te lepülésrendezési eszközeinek módosítása

- 2019 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4 TERÜLETEN
(Szarvas u., Család u. körforgalmak,
HÉSZ szöveges része)
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 2019. május

Főépítészi

Osztály

l
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ALÁÍRÓ LAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező :

/

Veres István
vezető településrendező tervező

TT-15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

.. '

- ,,

Kukucska Zsolt
okl. építőmérnök
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2. BEVEZETÉS
2.1

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 terület vonatkozásában (Szarvas utca, Család u.
körforgalmak, HÉSZ szöveges része) a szabályozási terv módosítását tervezi, melyek mögött közcélú
beruházások megvalósíthatósága áll.
A módosításban szereplő 4 terület a többször - 30/2018 (11.22) sz., 169/2018. (X.18.) sz., 225/2018.
(Xll.20.) sz. és 50/2019. {111.28.) sz. önkormányzati határozattal -módosított 5/2017 (1.26.)

Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló
határozat alapján a képviselő -testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek
lettek, így módosításuk tárgyalásos eljárás szerint történhet.

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- 217 /2018. (XII. 20.), a 131/2018. (Vl.21.), a 99/2018. (V.31.), a 65/2018. (IV.25.), 235/2017.
(X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.) sz., a
2/2015. {1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13 .) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31. ) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz. határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. {Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23 .) sz. határozattal, 252-2/2009.
{Xl.23) sz. határozatta l,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításá ról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.(11.11.) a 28/2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/2012.{Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.( IV.26.), a
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22 .), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28.), a 7 /2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.l.), a 16/2016. (Vll.1.), a 21/2016. (IX.23.), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
17/2017. (IV.28.), a 22/2017. (Vl.30.), a 24/2017.(IX.l.) és a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.),
2/2018. (1.26.), 13/2018.(IV.26.), 16/2018.(Vl.l), 18/2018.(Vl.22.), 27/2018.(Xll.21.) önkormányzati
rendelettel).
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2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosítása ink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A módosítások jellege nem kívánja meg a szerkezeti tervünk módosítását.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A
hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, kizárólag a
szükséges helyen kerülnek tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési
kiegészítő vizsgálatok.

2.4 A módosítások célja, tárgya
T.1.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázati forrásból a Szarvas utca felújítását és kerékpárút
létesítését tervezi . A projekthez szükséges t erületek megszerzése folyamatban van. A 6433/2 hrsz.-ú
ingatlan és a környező hasonlóan kis te lekméretű ingatlanok esetében a kisajátítási eljárás
jogértelmezési problémákba ütközik, melynek feloldása a helyi építési szabályzat módosításával
feloldható, ezért az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyílvánította a területet, ahol
csökkentjük a megengedett legkisebb építési telek méretét 720m2-ről és 1000 m2-ről 180 m2-re.

T.2.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Család utca - Bel ső körút csomópontban körforgalmú csomópont
kialakítását tervezi. A projekthez szükséges terület a hatályos szabá lyozási tervben közlekedési célú
közterületként szereplő területhez képest nagyobb, ezért a kiszabályozandó terület pontosítása vált
szükségessé .

T.3.
Az önkormányzat a Család utca - Szalag utca csomópontban · körforgalmú csomópont kialakítását
tervezi. A projekthez szükséges terület a hatályos szabályozási tervben közlekedési célú
közterületként szereplő területhez képest nagyobb, ezért a kiszabályozandó terül et pontosítása vált
szükségessé.

T.4.
A Nyíregyháza MJV rendezési tervének 2018-as 4 területen történő módosítása E.4. pontjánál a HÉSZ
21.§ (23) bekezdéséből "A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm felett csak
tereprendezési terv készítése mellett végezhető." mondat törlésre kerül az Állami Főépítész
észrevétele alapján.
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2.5 A módosítások várható hatása
T.1.

Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület

megszerezhetővé

válik a fennmaradó

rész kisajátítási kötelezettsége nélkül.
T.2.

Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület megszerezhetővé válik, a szabályozási
terv és a tervezett állapot közötti összhang

T.3.

Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület
terv és a tervezett állapot közötti összhang

T.4.

megteremtődik.
megsze rez hetővé

válik, a szabályozási

megteremtődik.

A módosítással elkerülhetővé válik a túlszabályozás.

3. Áttekintő térkép a módosítással érintett területekkel
A6

Q

MÓDOSITÁS HELYE

DB
EB

FB
GB

HB
11

J2

L4

LS

L6
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4. A módosítással érintett területek
Módosítás
Sorsz.

megindításáról

Szelvény-

szóló határozat
száma

szám

T.1.

36/2019. (111.26.)

FS-3

T.2.

36/ 2019. (111.26.)

ES-4

T.3.

36/2019. (111.26.)

ES-4

T.4.

19/2018. (11.20.)

-

Tervezési területek

Vécsey köz - Szarvas utca Vécsey köz

Család utca - Belső körút
csomópont

Család utca - Szalag utca
csomópont
Nyíregyháza közigazgatási
területe

Módosítás tárgya

A Szarvas utca nyugati oldalán lévő
érintett tömbökben a megengedett
legkisebb építési telek méretét 720m2ről
és 1000 m2-ről 180 m2-re
csökkentjük.
körút
A Család utca - Belső
csomópontba
tervezett
körforgalom hoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása
utca
Szalag utca
A Család
csomópontba
tervezett
körforgalom hoz kapcsolódó közlekedési célú
közterület módosítása
A helyi építési szabályzat építési helyen
kívüli tereprendezé sről szóló 21.§ (23)
bekezdésének módosítása

S. Magasabb sz i ntű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabá lyok:
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény második része: Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT)
- A területfej lesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (X/1.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzSzB MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011 . (Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásainak, közlekedés hálózati rendszerének, környezeti,
és természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési t ervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, fo lyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása.
A módosításaink során a terület-felha sználási zónákban változás nem történik, határuk nem módosul,
a szerkezeti tervünk nem módosul, részletes összevetésre és területfelhasználási változás
kimutatásra nincs szükség. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2018. évi módosításai alapján :

(2018. évi CXXXIX. törvény 3/1.-3/5. sz. melléklete)

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Sorsz.

1

Módosítással érintett területek száma

2

Övezetek megnevezése
1
2
3

4

s

3

4

Érintettség

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának
és pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Világörökségi és világörökségi várományos területek
övezete által érintett települések
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett
települések

nem

nem

nem

-

nem
nem
nem

nem
nem
nem

nem
nem
nem

-

-

igen

igen

igen

-

Nyíregyháza MJV honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település, azonban a
módosítási terü leteink nem érintenek nyilvántartott honvédelmi rendeltetésű ingatlant,
módosításaink a honvéde lem érdekeit nem sértik.

Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata:

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai
folyosójának és pufferterületének övezete
Jelmagyarázat:
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
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Módosítással érintett területek lehatárolása

Sorsz.

T.1.

Területlehatárolás
Vécsey köz (6424 hrsz. déli része) - Szarvas utca - Vécsey köz (6437 /1 hrsz.)

-~~=----~ ~,

.

A tervezési területek ortofotója (forrás: www.google.hu/maps)

Atervezési területek alaptérkép kivonata
Ügyirat szám : FŐÉP/394-36/2019.
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Szelvényszám
ES-4

Területlehatárolás

A tervezési területek alaptérkép kivonata
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Szelvényszám

T.3.

ES-4

Területlehatárolás

rft

11

r

Szalag utca

"
A t ervezési területek alaptérkép kivonata
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7. A módosítással érintett területek részletes bemutatása

T.1.

A Szarvas utca nyugati oldalán a Vécsey köz mellett lévő tömbökben
a megengedett legkisebb építési telek méretének csökkentése
Megindító bizottsági határozat :
36/2019. (111.26.}

Módosító eljárás típusa:
Tárgyalásos eljárás

Szelvényszám: FS-3

Módosítás célja:
Nyíregyháza MJV a TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 "Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca Csaló köz csomópontban körforgalom építése és Szarvas utca felújítása" elnevezésű projekt keretében
pályázati forrásból a Sza rvas utca felújítá sát és kerékpárút létesítését tervezi. A projekthez szükséges
területek megszerzése folyamatban van. A 6433/2 hrsz.-ú ingatlan és a környező hasonlóan kis
telekméretű ingatlanok esetében a kisajátítási eljárás jogértelmezési problémákba ütközik, melynek
feloldása a helyi építési szabályzat módosításával feloldható, ezért az önkormányzat kiemelt fejlesztési
területté nyílvánította a területet, ahol csökkentjük a megengedett legkisebb építési telek méretét 720m2ről és 1000 m2-ről 180 m2-re.

Módosítás várható hatása :
Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület megszerezhetővé válik a fennmaradó rész
kisajátítási kötelezettsége nélkül.

Hatályos szabályozási terv kivonat:

Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Jelenlegi szabályozás
Övezeti kód
Terület-felhasználás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e

Tervezett szabályozás

Vt 215454

Vt 215154

Településközpont vegyes zóna

Településközpont vegyes zóna

polgárvárosi

polgárvárosi

nem kialakult

nem kialakult

zártsorú - általános

zártsorú - általános

720m2

180m2

Megengedett legkisebb telekszélesség

14 m

6m

Megengedett legkisebb telekmélység

30m

15 m

Megengedett legnagyobb beépítettség

40%

40%

Legkisebb zöldfelületi fedettség

20%

20%

7,5 m

7,5 m

Beépítési mód
Megengedet legkisebb telekméret

Megengedett építménymagasság

Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019.
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A Család utca - Belső körút csomópontban tervezett körforgalomhoz
a közlekedési célú közterület módosítása
Megindító bizottsági határozat:

Módosító eljárás típusa:
Tárgyalásos eljárás

Szelvényszám: ES-4

36/2019. {111.26.}

Módosítás célja:
Nyíregyháza MJV a TOP 6.4.1-16-NYl-2017-00002 „ Kerékpárút és csomópont fejlesztése
Nyíregyházán II. ütem" című projekt keretében pályázati forrásból a Család utca - Belső körút
csomópontban körforgalmú csomópont kialakítását tervezi.
A projekthez szükséges terület a hatályos szabályozási tervben közlekedési célú közterületként
szerepl ő területhez képest nagyobb, ezért a kiszabályozandó terület pontosítása vált szükségessé .

Módosítás várható hatása:
Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület megszerezhetővé válik, a szabályozási terv és
a tervezett állapot közötti összhang megteremtőd i k.

Hatályos szabályozási terv kivonat :
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A Család utca - Szalag utca csomópontban tervezett körforgalomhoz
a közlekedési célú közterület módosítása

Módosító eljárás típusa:

Megindító bizottsági határozat:

Tárgyalásos eljárás

36/ 2019. (111.26.}

Szelvényszám : ES-4

Módosítás célja:
Nyíregyháza MJV a TOP 6.4.1-16-NYl-2017-00002 11 Kerékpárút és csomópont fejlesztése
Nyíregyházán II. ütem" című projekt keretében pályázati forrásból a Család utca - Szalag ut ca
csomópontban körforgalmú csomópont kialakítását tervezi.
A proj ekt hez szükséges terület a hatályos szabályozási tervben közlekedési célú közterület ként
szere pl ő területhez ké pest nagyobb, ezért a kiszabályozandó terü let po ntosítása vált szükségessé.

Módosítás várható hatása:
Az ömkormányzati projekthez szükséges közcélú terület
a t ervezett állapot közötti összhang megteremtőd i k .
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A helyi építési szabályzat építési helyen kívüli tereprendezésről
szóló részének módosítása

Módosító eljárás típusa:
Tárgyalásos eljárás

Megindító bizottsági határozat:
1

1

19/2018. {11.20.}

Szelvényszám: -

Módosítás célja:
A Nyíregyháza MJV településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és
szabályozási terv 2018-as 4 területen történő módosítása E.4. pontjánál a HÉSZ 21.§ (23}
bekezdéséből

"A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm felett csak tereprendezési
terv készítése mellett végezhető." mondat törlésre kerül az Állami Főépítész észrevétele alapján.
Módosítás várható hatása:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerint
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek az alábbiak:
„A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb
mértékű, végleges jellegű megváltoztatása." Ebből következően az 1 m-t meghaladó terepszint
változás építési engedély köteles tevékenység, ezért a HÉSZ-ben szabályozni nem szükséges. A
módosítással elkerülhetővé válik a túlszabályozás.
A HÉSZ 21. § (23} bekezdése az alábbiak szerint változik:
„( 23) Az épület megközelítése céljából történő építési helyen kívüli tereprendezés abban az
esetben végezhető, amennyiben az a szomszédos telkekre e lőnyte l en állapotot nem idéz elő, a
csapadékvíz kizárólag a saját telken belül történő elvezetésével, szükség esetén támfal, rézsű építése
mellett. A szomszédos telekhatároktól történő tereprendezés lm felett csak tereprendezési terv
készítése mellett végezhető. A terep egyéb építési helye n kívüli felületén ek a természetes
terepfelülethez képest lm -ig történő megváltoztatása tereprendezési terv nélkül végezhető, az
egyéb előírások betartása mellett."

Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019.
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8. Városrendezési vizsgálati elemzés
A T.1. jelű módosítási javaslatunk (Szarvas utca) esetében megvizsgáltuk a megengedett legkisebb
építési telekméret lehetséges méretét.
Az észak-dél nyomvonalú Szarvas utca városképi megjelenése igen változatos, inhomogén képet
mutat. A városközpontban itt található a Nyíregyháza belvárosi látképét markánsan meghatározó
kimagasló 9 emeletes függesztett szerelt vázas irodaház, majd a földszint + 2 emelet nagyságú újabb
építésű társasházak. Az Arany János utcáig ezután a magastetős földszintes volt polgári házak a
mértékadóak. Az Arany János utcai körforgalmi csomópont mellett magasodik az 50 m magas
vasbeton szerkezetű víztorony is. Az Arany János utcától lapos tetős 70-es és 80-as években épült 4
emeletes társasházak találhatóak az út mentén . A tervezési területen belül szintén a magastetős
földszintes házak a meghatározóak. A Szarvas utca déli végénél 4 emeletes 80-as évekbeli panelházak
zárják a tömböt.
A tervezéssel érintett tömbök telekszerkezete kialakultnak tekinthető. A terület jellemzően átépült.
12 ingatlan érintett a módosítási tervezettel, ezek mindegyike beépített. A javasolt minimális
telekméretre (180m 2 ) nem fog csökkeni az ingatlanok nagysága, nem várható szétszabdalódás, így az
épített környezet védelme nem romlik a módosítási javaslat hatására.
Nyíregyháza MJV szabályozási tervének jelkulcs kivonata :
Ln ...X .. a negyedik szám azt jelzi, hogy az építési övezetben mennyi a megengedett legkisebb építési telek
nagysága
1 180 m2
2 450 m2
3 600 m2
4 720 m2
5 1000 m2
6 1500 m2
7 2500 m2
8 4000 m2
9 10000 m2
0 adot tságtól függöen
X,Y,Z sajátos e löir ás ként meghatározott

Az érintett építési övezetek megengedett minimális telekméretének 180m 2 -re történő
csökkentésének okai :
- A Szarvas utcára tervezett kerékpárút kialakítása során a hatályos szabályozási tervben - a
szabályozási vonallal rendelkezésre álló területet kihasználva - ezen útszakaszra meghatározott 18 mes utcaszélességgel számolt a tervező. A projektelemek megvalósításához magáningatlanok
területszerzése szükséges. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerint a kisajátítási
eljárásban nem a beépíthetőség, hanem - az annak ré szét képező - teleknagyság a vizsgálat tárgya.
(Ez a kormányhivatal előzetes tájékoztatás sze rinti álláspontja)
- Az önkormányzatnak a projekthez nincsenek olyan anyagi forrásai, amik kisajátítás esetén a te ljes
ingatlanok megvételére rendelke zésre állnának
- Az érintett övezetek településközpont vegyes zónában találhatóak, nem lakóövezetben .
- A 12 db érintett ingatlanból 8 estében nem éri el a szabályozás után visszamaradó rész területe a
600m 2-t, de még a 450m 2-t sem . Az esetleges t erületszerzések során nincs telekegyesítési és telekkiegészítési kötelezettség az építési törvény szerint.
- A 450 m 2-nél kisebb szabályozási méretünk a 180 m 2. A normatív szabályozás miatt nem
szándékozunk erre vonatkozóan további sajátos előírást bevezetni a helyi építési szabályzatunkba,
ezért nem hoztunk létre új, egyedi telekméret kategóriát (300 m 2-es minimális teleknagyság).

Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019.
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Szabályozás után visszama radó telekméretek vizsgálata

Nyíregyháza MJV városszerkezetében nem nagyszámmal, de előfordul az egészen kis mértékű
minimálisan megengedett telekméret. Erre példa a módosítással érintett területtől mintegy 500 m
távolságra lévő, ún . „Debreceni palétán", vagyis a Belváros délkeleti részén található Alkotmány utca
- Kéz utca - Rózsa utca által határolt tömb vagy a Szilfa utca - Nádor utca - Serház utca által határolt
tömb.

Ortofotó a Debreceni palétáról (forrás:

.vw.google.hu/m

Ügyiratszám: FŐ~P/394-36/2019.
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8. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, te rmészeti területtel,
illetve egyéb országos és helyi je l entő ségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi elő írásokkal.
A tervezet t módosítások a város kia lakult táji adottságaihoz igazodnak, a tájban kirívó változást nem
okoznak.

BIA érték változás:
Tekintettel arra, hogy a módosítá s során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a
biológiai aktivitás érték nem változik.

9. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A t ervezett módosításoknak ni ncsenek a te lepülés
hatásai.

alapvető

közlekedési rendszerét befo lyásoló

A T.l. számú módosítás esetében (Szarvas ut ca) a tervezet t kerékpárúthoz szükséges területek
kisaj át ít ásához történi k a megengedett legkisebb építési telek méretének csökkentése.
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Szarvas utca, tervezett kerékpárút - Forgalomtechnikai helyszínrajz részlete
Tervező : KÖZMŰTERV- M '93 Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21. B.1/1.)
A T.2. és T.3. számú módosítás esetében (a Család utca - Belső körút csomópontban és a Család utca Sza lag utca csomópontba n) a város a csomópontokon átha ladó nagyszámú forga lom és a meglévő
forgalombizt onsági szempont ból előnytelen geometriára miatt körfo rgalmú csomópont kial akítását
t ervezi. Az Örökösföld városrész ezen területein a közlekedési célú közterületek helyigényét hozzá
kell igazít ani a tervezett állapothoz, hogy összhangban legyen a szabá lyozási tervvel a két körforgalmi
lét esít mény.

Ügyiratszám : FŐÉP/394-36/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth t ér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
<

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
Tárgyalásos eljárás 2, végső szakmai véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek
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Család utca - Belső körút csomópontja - Munkaközi forgalomtechnikai helyszínrajz
Tervező : Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u 13/D.}
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Család utca - Szalag utca csomópontja - Munkaközi forgalomtechnikai helyszínrajz
Tervező : Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u 13/D.)

Ügyiratszám: FŐÉP/394-36/2019 .

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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I
Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
Tárgyalá sos eljárás 2, végső szakmai véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek
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Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utca körforgalmi csomópontja - Mintakeresztszelvények

Tervező :

Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u 13/D.)
Ügyiratszám: FŐlP/394-36/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647

21

,...
,J

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2019.
Tárgyalásos eljárás 2, végső szakmai vé leményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek
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10. Közműellátás i vizsgálat
A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A területek felszíni vízelvezetését
úgy ke ll megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A
tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális vízgazdálkodás a beépítésre szánt
területeken megoldandó.
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
fe lszín alatti vizekre és földtani közegre.
A t ervezett módosítások a város elektronikus hírközlési hálózatát nem érintik, így elektronikus
hírközlési fejezet készítése nem vált szükségessé a dokumentációban.

11. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az ér intett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak, ellenkezőleg. A kerékpárút, körforgalmi csomópontok létesítésével a biztonságosabb
közlekedés és a lakossági komform növelése a cél.

12. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területeket. A
közlekedési célú közterületek változását tervezzük. A kialakult utcaképben, telekhasználatban,
építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem je lentenek a módosítások.

Ügyi ratszám: FŐÉP/394-36/2019.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

7. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019. számú előterjesztéshez
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Ugy1•atszám

SZ/4AF100159- 1 3/2019

H1v szám FOEP/106-60/2019
UgyinteZOJUk Kukucska Zsolt
Melléklet 1 sz beerkezett vélemények
és azok kiértékelése. iegyzokonyv

DR. KOVÁCS FERENC
polaar11ester úr
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍREGYHÁZA
Kossut'i te• •

4400
Tárgy Nyíregyháza MJV telepu'ésszerkezet1 terves letrasa valam·nt helyi ép1tés1 szabalyzat es
szabályozási terv módosítása 5 (3) terulet vonatkozásában-2 (Kérelmezo kérésé"lek
í"legfeleloen két módos1tás1 pontra keru kiadásra)
T.2. T1szavasvari ut- Kerek utca- Derkovits Gyula utca- Dobsina utca- Kassa koz altal hatarait
teru'et (Derkovits u )
T.5. Széctieny1 utca - Ér utca- Benczúr ter által határolt terület (Jósa András Múzeum)
Ny1regyháza MJV Közgyu ése á'ta kiemelt Jelentoségu feJlesztes1 teruletekke ny1lvanitott
teruleteker beruhazasok megvalós1tasa
Tervező NyJregyháza MJV Polgármesten Hivatala- FoépítésZI Osztály
TP.rvdokumentác1ó keltezese 2019 má1us

Tárgyalásos eljárás - záró szakmai vélemény.

Tisztelt Polgármester Ur!
A targy telepulessze•kezet1 terv es le1rás valamint helyi építés• szabalyzat és szabályozas1 terv
(továbbiakban
egyutt
teleoulesrendezés1
eszkozök)
módos1tásával
kapcsolatban
a
teleou1esfe1lesztés1 l<:oncepc1óról az integralt teleoulesfeJlesztés1 stratég1a•ól és a telepulésrendezes1
eszkozokrol va'am1t egyes te'epulésrendezes1 sa1atos 1og1ntézményekrol szólo 314/2012 (XI 8)
Kor'Tl rendelet ttovabb1akban Rendelet) szerint• rásos a Rendelet 42 § (6) bekezdésnek megfelelb
záró szakmai véleményemet az alabb1akban adom meg
1.

A 2019 . május 28-án történt tárgyalásos eljáráson és az ügyhöz beérkezett írásos
véleményekben jogszabályi alapon nyugvó kifogást emelő vélemény nem volt

II.

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
A Jelenleg figyelembe veendó magasabt 1 tu területrendezés, terv a 2003 ev1 XXVI
torvennye Jóvahagyott tobbszor modos1tott Orszagos Teruletrendezés1 Terv (OTrT) valamint
a Szabolcs-Szatmá•-Bereg Megye Teruletrendezés1 terve (SZSZB MTrT)

2

A targy• módos tasok kapcsolódoa"l a targya•ásos el1á·asban résztvevo SZSZBM Foépitész
1rasbar és szóba'1 eszrevete't riem tett

Alla'T' F'oep•'ész
44')C "ly regyraza r; :>s:>k terc. 'i 440 1 Ny 'egyhaza PI 1 99 Te efon 42 195-691 F-ax 42 599-309
f 'l'a a lal'T'r foep1tesz@szabolcs gov hu Hon ap h'tp www kor'lla'lyfi vata t>u hJ/szabolcs-szat<nar-bcreg
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A telepulésrendezés eszkozok tárgyi módosítását - a tárgyalásos eljárás eredménye alapiar nem kifogásolom.

Felhívom a továbbiakban a szives figyelmét arra , hogy:
,.. A tárgyalasos eljárás esetén a településrendezési eszkoz az elfogadást kovetö napon léptetheto
hatályba
,.. A jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettsége :
A Rendelet 43 § (2) szerint a településrendezési eszközt a polgármester a képv1se1ödontest kovetö 15 napon belül megkuld az állam: föépitesznek és az eljárásban részt vevo
osszes allam1gazgatás1 szervnek vagy elektronikus uton hitelesitett dokumentumok elérését
biztosítva 15 napon belul értesíti az állami főépítészt es az eljárásban részt vevó
állam1gazgatás1 szervet annak eléres1 lehetóségero1
A telepulésrendezes eszközoket a rendeletet vagy határozatot és terv mellékleteket az
önkormányzat dontését kovetö 30 napon belül a jegyző koteles a Dokumentác1os Kozpont
részére ingyenesen atadn1 vagy megküldeni
Nyiregyháza, 2019 . május 28 .

Tisztelettel :
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Kótai Csaba
Allami Főépítész

8. sz. melléklet a FŐÉP/106-64/2019. számú előterjesztéshez

\/J\BOll \ ~/.Af~1!\R-KE·RfG MFC.iYfl
"CH~MAi'-. '\ l llVA1Al
Ugyiratszam

SZ/4ÁFI00143-1812019

H1v szam FOEP/394-3612019
Ugy1ntézoiük Kukucska Zsolt
Melleklet 1 sz beérkezett vélemények
és azok kiértékelése, iegyzokonyv

DR. KOVÁCS FERENC
polgármester ur
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍREGYHAZA
V.ossuth tér •
4400

Tárgy

Nyíregyháza MJV telepulésszerkezet1 terv és le rasa valamint helyi epítés1 szabályzat es
szabályozas1 terv módosítása 4 terü'et vonatkozasaban
T.1 Vécsey koz-Szarvas utca- Vecsey koz megengedett legkisebb telekmeret csokkentése
T.2 Család utca- Belsö korút korforgalomhoz kapcsolódó kozlekedes1 célú kozterulet
"10dositasa
T.3. Család utca- Szalag utca korforga'omhoz kaocsolódó kozlekedés1 célú kozterulet
módositasa
T.4. A helyi ép1tés1 szabályzat epités1 helyer k1vuh tereprendezésröl szóló 21 § (23)
bel<ezdesének modos1tasa
Ny1regyhaza MJV Kozgyulese által kiemelt JelentöségLi fejlesztési teru'etekké nyilvánított
teruleteken beruházások megva!ósitasa
Tervezo Nyíregyhaza MJV Polgármesten Hivatala- Föép1tész1 Osztály
Tervdokumentáció keltezése 2019 ma1us

Tárgyalásos eljárás - záró szakmai vélemény.

Tisztelt Polgármester Úr!
A targy1 teleoulésszerkezet1· tecv es leírás valamint helyi ép 1tésí szabályzat és szabalyozás1 terv
(továbbiakban
egyutt
telepulésrendezés1
eszkozök)
módositásáva'
kaocso1atban
a
telepulésfe1lesztes1 koncepcióról az integrált telepulésfeilesztés1 strateg1áröl és a településrendezési
eszkozok'öl. valamit egyes te'epulésrendezés• sajátos JOgintézményekrol szóló 314/2012 (X 8 )
Korm rendelet (továbbiakban Rerdelet) szennt1 irásos. a Rendelet 42 § (6) bekezdésnek megfelelo
zaró szakmai véleményemet az alabb1akban adom meg

1.

A 2019. május 28-án történt tárgyalásos eljáráson és az ügyhöz beérkezett írásos
véleményekben jogszabályi alapon nyugvó kifogást emelő vélemény nem volt.

II.

TERÚLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALO ÖSSZHANG
1 A Jelenleg figyelembe veendo magasabb sz1ntu teru etrendezés terv a 2003 ev1 XXVI
torvennye' Jóváhagyott tobbszor módosított Országos Teru etrendezés1 Terv (OTrT) valamint
a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Teruletrendezés1 terve SZSZB MTrT)

Allari1 Foeo1te;z
4400 'ly regy>iaza HosoK IE'fe 5 440' Ny regyháza P~ 199 Telefor 42/795-691 Fax 421599 309
f:=-r'l"a1' allarn foep"esz@szabolcs gov rJ Hon1ap rttp 1/www kormanyh1vatal h..ithuiszabo cs-szatmar-bereg

Ugy11a!szám SZl4AFIOO 143-1812019

2

A tárgyi módosítások kapcsolódóan a tárgyalásos elJárasban résztvevo SZSZBM Föépitész
irásban és szóban észrevételt nem tett

Ill. A települesrendezés1 eszkozok tárgyi módosítását - a tárgyalasos elJáras eredrnenye alapian nem kifogásolom .
T.4 módosítási pont esetén korábban egyeztetett módosítás záró szakma i vélemény ét
figyelmen kívül hagyták, így a jóváhagyás jogellenesen történt Ennek javítása nem a
314/2012 . (Xl. 8) Korm. rendelet szerint történ ik, ezert a módosítási pontra záró szakmai
vélemény nem adható.

Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét arra , hogy :
,
A tárgyalásos eljárás esetén a településrendezes1 eszkoz az elfogadást követö napon léptethetö
hatályba
,
A jóváhagyott tervek megküldésének köte lezettsége
A Rendelet 43 § (2) szerint a településrendezési eszközt a polgármester a képv1selodontést koveto 15 napon belül megküld az allam1 föépítésznek és az eljárásban részt vevo
osszes allam1gazgatás1 szervnek vagy elektronikus úton h1telesitett dokumentumok elérését
biztosítva 15 napon belül értesíti az állami föépitészt és az eljárásban részt vevo
allam,gazgatás1 szervet annak elérés, 1ehetosegérol
A településrendezési eszkozoket a rendeletet vagy hatarozatot es terv rPellékleter<et az
onkormányzat dontését kovetö 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentác1os Kozporit
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni
Nyíregyháza, 2019. május 28.

Tisztelette 1:
Román István kormánymegbízott

nevében é72iaból'
Kótai Csaba
Állami Főépítész

Kap1ák
1 Címzett
2 Irattár
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KULTURÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA

440 0 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: • 36 42 524 524635
E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/178/2019
Ügyintéző: Balasa Roland
ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra

benyújtani tervezett pályázati

progra·~· elfogada~······· · · · · ··· · ·

polgfo \

Dr. Kovács Ferenc

...... ....................................................
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Doka Diána
az előt erjesztés szakm ai előkészítéséért
felelős osztályv ezető

~

............... „ . „ .... „ ........

......... .

Hagymási Gyula
az e l őterjesztés szakmai e l őkészítéséért
felelős referatúrave zető

az

előterjesztés

törvényességi

ell e n őrzését véFő személy:

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Szél es Andrea
Kabinet vezetője

J egyzői

Vél eményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környez etvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizott ság
- l<Öznevelesi, l<ulturalis es Sport Bi zottsag
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KULTURÁLIS OSZTÁLY
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

HOO NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF•• 83.

TELEFON: • 36 42 S2H24 >.!S
E MAII,, KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGVHAZA.HU

Tisztelt

Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Muzeális intézmények szakmai
támogatása 2019 . (Kubinyi Ágoston Program)" című az emberi erőforrások minisztere által -

a

belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel egyetértésben - meghirdetett a Magyarország 2019 . évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4 . c) pont szerinti pályázati kiírásra .

A pályázat tárgya a Péchy-Kovács Gyűjtemény állandó kiállításának áttelepítése a Múzeumfaluba .
A nyíregyházi származású Péchy Mária és férje Kovács Gyula 2008-ban adományozták értékes, több mint 700
darab tárgyból álló

gyűjteményüket

a nyíregyházi Jósa András Múzeumnak azzal, hogy a múzeum biztosítja

a gyűjtemény látogathatóságát. Az Ajándékozók az akkori fenntartóval kötött Ajándékozási szerződés 1.
pontjában rögzítették, hogy a „tulajdonukat

képező

muzeális értékű, jelentős

népművészeti

alkotásokból álló

gyűjteményt (továbbiakban: vagyontárgyak) a köz érdekében egyben kívánták tartani, és a lakosság számára
megtekinthetővé

tenni."

A Jósa András Múzeum eddigi történetében a Péchy-Kovács Gyűjtemény volt a legnagyobb értékkel bíró
magángyűjtemény,

amely ajándékozás révén gyarapította az itt

őrzött néprajzi-iparművészeti

muzeális

értékek számát.
A Jósa András Múzeum 2008-2018 között állandó kiállítás keretében mutatta be a gyűjteményt. Az elmúlt tíz
évben azonban az installáció elavulttá vált, így a

szerződés

értelmében és látogathatóságának biztosítása

érdekében új kiállítást tervezünk, ezúttal a Jósa András Múzeum tagintézményeként működő Sóstói
Múzeumfaluban.
A

gyűjtemény

két nagy egységre osztható, az egyik rész Péchy Mária családi öröksége, a másik ré sz

házasságkötésük utáni közös szerzemény . Családi örökség a bútorok többsége és az ezüstneműek több
generáción keresztül

öröklődtek,

egykor a büdi és szentmihá lyi (ma Tiszavasvári)

illetőségű

Péchy, Korniss és

Dagály családok tulajdonában voltak. Összesen 118 db ezüst tárgyról van szó. Szinte mindegyik monogramos,
címeres. Ebbe a csoportba tartoznak még a festmények, szőnyegek, a porcelán és üvegtárgyak.
A

gyűjtemény

másik, nagyobb része a mázas kerámiából álló egység Péchy Mária

gyűjtőszenvedélyének

eredménye. Több évtizeden keresztül vásárolta a neki tetsző, díszített mázas cserépedényeket, amelyek
Észak-Magyarország, Erdély és az Alföld kerámiaközpontjaiban, ill. keménycserép gyáraiban készültek:
bokályok, tálak, csuprok, fazekak, korsók, dísztányérok. A cserépedények száma : 373 db, ebből 202 db
fazekasmunka, 171 db keménycserép.
A Sóstói Múzeumfaluban az állandó kiállítást egy áttelepített, az egykor Gyulaházán állt református parókia
épületében valósítjuk meg. Az épület alaprajzi tagolódásához igazítjuk a gyűjtemény bemutatását, mivel
lényeges áta lakításokat a műemlékvédelmi-etikai szempontok nem tesznek lehetővé . A gyűjtemény
bemutatását a mai kor követelményeinek megfelelően modern formában tervezzük, a látvány nyújtotta
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élményeken túl, digitális interaktív elemek alkalmazásával szeretnénk a látogatók számára élményt és tud ást
nyújtani.
A pályázatot elektroniku s úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rendszeren keresztül 2019.
június 07 . napjáig szükséges benyújtani, melyet ezt követően papír és elektronikus adathordozón kell átadni
a Magyar Államkincstár helyileg illetékes szervének.
A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás
múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség
legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.
A benyújtani tervezett pá lyázat összköltségvetése : bruttó 29.937 .000,-Ft,

melyből

- támogatás: 26.943 .300,-Ft
- saját erő : 10%, összege : 2.993 .700.-Ft

A pályázatokról a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján várhatóan a
benyújtási h atáridőt követő 75. napon dönt.
A támogatás felhasználásának

végső

határideje: 2020.december 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az e l őterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-terve zetet elfogadni
szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. május 23 .

Tisztelettel:
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Doka Diána
Osztályvezető

Hagymási Gyula
Referatúra vezető
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„ . ./2019.

(V.30.) számú

határozata

a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra
benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

1 . Az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben
meghirdetett Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) tárgyban
kiírt pályázati felhívás alapján benyújtani tervezett 29.937.000,-Ft. összköltségű projekt tartalmával és
megvalósításával e gy e t é r t .
2.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges 2.993. 700 Ft saját erőt a 2019 . évi
költségvetésben biztosítsa.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető
Doka Diána - Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai

2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységeinek vezető i
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Ügyiratszám: PKAB/177 /2019
Ügyintéző : Balasa Roland
ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyű l éshez

-

a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett
pályázati program elfogadására

.. „.„„„ ... „„„„„ j . J„„ ..„„„„„„...
Dr. Kovacs Ferenc
polgármester "'\

. . . . . . . . ~; i!:.:.;;; ,; .. . . . . ..
alpolgármester

Doka Diána
az e l őterjesztés szakmai e l őkész ítéséért

... ......

felelősos~···········

Hagymási Gyu la
az e l őterjesztés szakmai e l őkészítéséért
felelős referatú ravezető

az előterjesztés törvényességi

ell~nö''~·······
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

('

e~ J}~
„„„„„ ..1.„.„.„.„.„.„„„„.„.„.„„„„
.. „ .
Faragóné Széles And rea
Jegyzői Kabinet vezetője

Vé leményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédel mi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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Tisztelt

Közgyűl és!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „ Járá sszékhely múzeumok szakmai
támogatása" című, az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel
egyetértésben - meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi

költségvetéséről

szóló 2018. évi L. törvény

3. melléklet II. 4 . b) pont szerinti pályázati kiírásra .
A 2019 . évi Járásszékhelyi pályázat keretében a Jósa András Múzeum Iparművészeti Raktár és a Benczúr Gyula
állandó kiá llítás korszerűsítésére kívánunk pályázatot benyújtani. Az említett raktár felszereltsége nem fe lel
meg a kulturális javak biztonságos, szakszerű tárolásának.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:
1.

Az Iparművészeti Gyűjtemény raktározá si körülményeinek javítása a megelőző állományvéde lmi
szempontokat figyelembe véve. A kulturális javak biztonságos tárolásához fém, fiókos textilszekrény és
nyitott Salgó polc-rendszer beszerzésére kerülne sor, ame ly megfelel a műtárgy védelmi szempontoknak.
A műtárgy környezetet szabályozó-ellenőrző Defensor pH15 párásító berendezés besze rzését is tervezzük
az alacsony páratartalom optimalizálására.
Ez összesen : 2.533 .408,- Ft-ba kerülne .

2.

A Benczúr Gyula állandó kiállítá sban is jól működő Kern mérőrendszer adatait elemezve láthatjuk, hogy
nagyon alacsony a páratartalom a kiállítóteremben . Ezért a Defensor pH15 nevű berendezésse l
biztosítani tudnánk a megfelelő páratartalmat, így az értékes festmények állagmegóvása biztosítva lenne.
Ez összesen : 1.408.880,- Ft-ba kerülne.

A pályázatot elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rend sze ren kere sztül 2019.
június 07. napjáig lehetséges benyújtani, melyet ezt követően papír és elektronikus adathordozón kell átadni
a Magyar Államkincstár he lyileg illetékes szervének.

A benyújtani tervezett pályázat összköltségvetése bruttó 3.942.288,-Ft,
- támogatás: bruttó 3.942.288,-Ft,
- saját erő : 0,-Ft

melyből

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában . A támogatás felhasználásának
határideje 2020. december 31.
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Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Hagymáj

Doka Diána
Osztályvezető

Referatúra

vezető
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PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA

4400 NYiREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.; 83.
TELEFON: • 36 42 524 524,535
EMAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (V.30.) számú
határozata

a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtani t ervezett pályázati
program elfogadásáról
A

Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben
meghirdetett „Já rásszékhely múzeumok szakmai támogatatása" tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján
benyújtani tervezett bruttó 3.942.288,-Ft összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával
egyetért.
Felelős:

Doka Diána - Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAlA.HU

NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZŐJE

„

NYÍREGYHÁZAMEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTREI HIVATALA
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyiratszám : KFEÜ/ 317-2/2019 .

Előterjesztés

- a Közgyűlésheza közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról

.................~ ........................
Dr. Ko~cs 'P-erenc\r
polgármester

~

... ·································;„„.„.„ .. „„.„ ..
Dr. Kása Brigitta
aljegyző

· · ~·· · · · · · · · · · ·
Bodrogi László
közterület-felügyelet vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezető

Az előterjesztést véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A közterületi

képfelvevők

elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre

vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. t örvény 42- 42/ A. §-ai,
valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7- 7/ A. §-ai
jelölik ki . A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhata lmazza közterületi

képfelvevők

elhelyezésére, üzemeltetésére. A megfigyelt közterületek kijelölése az önkormányzat döntési
kompetenciája . A jogszabályi rendelkezések kitérnek a felvételek kezelésének határidejére,
felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére.
Az Ktftv. 7. § (3) és (4) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel
megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A
felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületrő l tájékoztatja a
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri
hivatal honlapján közzéteszi.
A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részérő l eljáró felügyelő nek
feladatot - a Ktftv. keretei közt - törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is
megállapíthat.
A TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001" Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" projekt keretében
valósul meg a Bujtosi városliget rekonstrukciója
A Bujtosi Városliget rekonstrukciója során sövények, cserjék, fák ültetésével megújul a zöldfelület, és
akadálymentes mosdó létesül - a Benczúr térhez hasonlóan - a meglévő játszótér környezetében.
Akadálymentesítés jegyében átépülnek a meglévő salakos burkolatok, helyettük sportolási
tevékenységre és két irányú gyalogos forgalom lebonyolítására alkalmas térburkolatú járdák,
sétányok kialakítása valósul meg 3 km hosszan .
A futók, kocogni vágyók örömére 1430 méter hosszú gumiburkolatú futópálya épül és 2 röplabda
hálót és tartót is kihelyeznek. Az aktív kikapcsolódást segítik a 2 helyszínen elhelyezett trambulinok. A
sziget megközelítését biztosító meglévő gyalogos híd megújul, látványelemként horgászatra is
alkal mas stégek elhelyezésére kerül sor.
Ezen felül 45 db pad, 16 db piknik pad, 6 db tűzrakóhely, 23 db szemétgyűjtő, ívó kutak, információs
táblák, napozóágyak teszik majd komfortosabbá a ligetben töltött pihenést. Az autóval érkezők
részére gyeprácsos parkoló, a kerékpárosoknak kerékpártárolók is
A megújított terek állagmegóvása érdekében - a garanciális problémák mege lőzése céljábólNyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése szükségesnek ítélte a területek védelmét biztosító 5 db
kamerából álló kamerarendszer kiépítését és telepítését. A kamerák a tervezett határidőre telepítve
lettek.
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A telepített kamerák és az általuk megfigyelt terület:
kamera helye

kamera típusa

megfigyelt terület

körút és p i henő parkolója
bejáratának kereszteződ ése

1 db fix

pa rko ló bejárata, kerékpártároló

Bujtosi tó északkeleti sarka

1 db fix

A tó keleti parti sétánya és futópályája

Anyag utca a félsziget bejárata a híd e l őtt

1 db fix

A tó nyugati oldalán lévő pih en őpark és stég

A mosdó déli oldalán

1 db fix

A mosdó északi oldalán

1 db fix

Belső

tűzrakóhelyek,

kondipark

streetba llpálya, játszópark, okospad

A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerültek bejátszásra .
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszártelepi, Érkerti, Örökösföldi, Belvárosi,
Józsavárosi a Benczúr-Bessenyei téri kamerák, valamint 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő
kamera mellett a Bujtosi városligetben korábban telepitett 2 db kamera után új abb 5 db térfigyelő
kamera is segíti a város rendjének a megőrzését .
A fentiekre tekintettel szükséges a 22/2015 (X.30} önkormányzati rendelet mellékletének a
módosítása.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. május 21.

Dr. Kása
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1. számú melléklet a KFEÜ/317-2/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A jogszabály megalkotásának szükségessége

1.

Az új kamerák kihelyezése szükségessé teszi a rendelet mellékletének a módosítását.

II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet módosításával a belváros két terén a közbiztonság növelése, a közterület általános
rendj ének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a
Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a
vá rosba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható.
A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy a kamerák álta l megfigyelt területeken
kevesebb lesz a szándékos rongá lás, ezért kevesebb anyagi forrás kell a felújításokra. Ez az
önkormányzat költségvetésére mindenképpen kedvezően fog hatni.

Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Közterület-felügyelet munkatársaira újabb feladat hárul. A rendelet-tervezet elfogadásával a
felügyelet munkaterhe várhatóan növekedni fog, mivel az adatkezelés adminisztrációt igényel. A
kamerák által rögzített, a felügye let hatáskörébe tartozó jogsértésekhez kapcsolódó intézkedések
többletfeladatot jelentenek, amelyekre az ügy jel legétő l függően a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabá lyairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabá lysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Az ügyeleti központ 24 órás szolgálata miatt szükséges lenne a közterület-felügyelt létszámát növelni,
tárgyi, pénzügyirendelkezésre állnak. A rendszer kezelését végző közterület-felügyelők oktatása
biztosított.

V. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei közvetetten és közvetlenül is
érvényesü lni fognak a Bujtosi városliget környezetének védelmét, rendjének, tisztaságának
'
megovasa't ce'Izo ren delk ezese k ut1an.
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2. számú melléklet a KFEÜ/317-2/2019. számú előterjesztéshez
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„./..„ ... ( ..... ) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) 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 17. pontjában, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva - a következőket rendeli el.

1.§. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 . (X.30.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §. E rendelet 2019. 05. 31-án lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti.

;;

b

Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ...../ ..„ .... ( .•..•.... )önkormányzati rendelethez
A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány)

Kamera helye és az általa megfigyelt terület

Kamera típusa
Kamera azonosító

utcanév

Fix kamera
(2,0 MP IP)

Kl

1

K2

1

K3

1

K4

1

K5

1

K6

1

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti
oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti
oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával
párhuzamosan futó sétányszakaszt f igyeli meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd
északi hídfőjénél nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd
északi hídfőjénél keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. hátsó
része - Vegyszertároló sarkáná l lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figye li
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső Élményt. hátsó része -Vegyszertároló sarkánál
l évő oszlopról dél-keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti

Helyrajzi szám

15087/ 1

15087/ 1

15087/2

15087/ 2

15087/ 2

15087/2

lépcsőre)

K7

1

KB

1

K9

1

KlO

1

Kll

1

K12

1

K13

1

K14

1

Csónakázó és szabadidős tó - fastég melletti
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) fastég melletti oszlopról déli irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett
Igrice híd nyugati hídfőjére
Csónakázó és szabadidős tó - l épcsőzetes stéget
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg
északi irányba
Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli
irányba
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között

lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15087/ 2

15087/ 2

15087/ 2

15087/2

15087/ 2

15087/2

15087/ 2

15087/2

K15

1

K16

1

K17

1

K18

1

K19

1

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15079
15079
15079
15079

Fürdőtó

K20

1

K21

1

K22

1

K23

1

K24

1

K25

1

K26

1

K27

1

K28

1

K29

1

K30

1

K31

1

K32

1

K33

1

K34

1

K35

1

K36
Összesen

36 db

1

keleti partja mentén lévő oszlopról
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással
a Napozóteraszra
Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg a Kádfürdő irányába
Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15087/2

Központi park északi csomópontjában lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg
Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába
Központi park csomópontjánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg
Központi park csomópontjánál lévő oszlopról délkeleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Központi park Senior park melletti oszlopról a
Senior parkot figyeli meg
Központi park- Tófürdő előtti szökőkút mellett
lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg
Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról észak-nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg
Központi park - Csónakházzal szemben lévő
oszlopról déli irányba futó sétá nyszakaszt figyeli
meg
Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon
található oszlopról nyugati irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon
található oszlopról keleti irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg
Tófürdő melletti sétányon található oszlopról
nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Tófürdő melletti sétányon található oszlopról
keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15079
15079

15083/2

15083/2

15083/2

15083/2

15083/2

15083/2
15083/2
15083/2
15083/2

15083/2
15083/2

15083/2

15083/2

15083/2
15083/2

8
A

megfigyelendő

területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

K37

Kamera típusa
Fix kamera
(2,0 MP IP)
1

K38

Kamera azonosító

A

Kamera helye és az általa megfigyelt terület
Helyraj zi szám
„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétá nyon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

1

„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

K39

1

15099

K40

1

„ B" jelű Kiszolgáló épület e lőtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„ B jelű Kiszolgáló épület e l őtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

K41

1

15099

K42

1

„ C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„C" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
osz lopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

Összesen:

6db

megfigyelendő

15099

15099

területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)

Kamera Azonosító /
Térvilágítási oszlop jele

Kamera típusa
Fix kamera (db)

Megfigyelt Terület
Utcanév

Jl/ 19

1

Kosárlabda pálya

J2/23

1

Kosárlabda pálya

J3/15

1

Kosárlabda pálya

J4/ 25

1

Utcabútorok, pingpong asztalok

J5/ 11

1

Mese kert Játszótér

J6/9

1

Kaviccsal szórt sétány

J7/1

1

Térkő

J8/ 4

1

Életnagyságú Társasjáték

Összesen:

Sdb

Helyrajzi szám
15261

15260

burkolatú bekötő út
15259

Elhelyezkedés

db

Megfigyelt terület

Rákóczi utca 1.

ldb Forgó
kamera

H ősök

tere

Platán Gyógyszertár

ldb Forgó
kamera

H ősök

tere, Jókai tér, Nagy Imre tér

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok

4db Fix
kamera
4db Fix
kamera

Rákóczi utcát két irányba -Kossuth utcát két irányba

2db Fix
kame ra
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
1 db Fix
kamera

Holokauszt emlékmű és játszótér mellette

Belváros

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok
Dob utca
Rákóczi utca- Búza tér Sarok
Búza tér 2 sz . (Nox, Unicum)
Művelődési

Központ

Rendszám felismerés

Rákóczi utcát két irányba
Búza teret két irányban
integrált játszótér

17 db

Összesen:
Jósa város
Korányi út- Ferenc körút Sarok
Ungvár stny. 1.sz
Ungvár stny. fedett rész
Korányi

út-temet ő

bejárat

Korányi út- Eperjes út Sarok
Garibaldi utca 43.
Sóstói út Tölgyes Panzió
Ószőlő utca-Etel Köz sarok

Tas utca- Ósző lő utca sarok
Sóstói út-Ferenc krt. sarok
Ószőlő utca - Csaló köz

Korányi utca - Kosbor utca
körforgalom
Debreceni út - Váci Mihály utca
kereszteződ é s

Összesen:
Örökösföld
Fazekas János tér 7

ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Fix
kamera
3db Fix
kamera
l db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kame ra
2db Fix
kamera
ldb Fo rgó
kamera
4db Fix
kamera
21 db

Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két irányban
Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz
Ungvár stny. fedett rész alatti terület
Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető
Korányi utat- a Bánki Isk. irányába
a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb
irányába
Sóst ói utat az Egyetem irányába
Ósző lő utcát 2 irányba

Tas utca- Kond utca irányába
Sóstói utat a Stadion irányába
Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába
Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető
irányába
Rendszám felismerés

3db Fix
kame ra
3db Fix
kamera

Fazekas János tér Gomba butiksor, Csa lád ut ca Örökös üzletház
felé
Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér

4db Fix
kamera
4db Fix
kamera

Semme lweis utcai óvoda, Fazekas János t éri óvoda, Fazekas János
térre vezető utat

FazekasJános tér Móra Ferencisk.

ldb Fix

Fazekas János téren átvez~tő járda

tornate rme

kamera

Fazekas János tér 15
Fazekas Jánostér 24
Bocskai ut ca - Család utca
kereszteződés

Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak

n
Lobogó utca 1-11
Összesen
Érkert
Árpád utca 49 előtt
Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok

3db Fix
kamera
18 db

Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló

ldb Fix
kamera
4db Fix
kamera

Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz
a kereszteződést mind a négy irányba

rendőrőrs

Árpád utca 4-6.sz.

2db Fix
kamera

A

Toldi utca 68.sz.

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
18 db

Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az Érpatak
mellett
Érpatak hídját, Toldi utcát

Toldi utca-Lehel utca sarok
Vécsei utca-Toldi utca sarok
Toldi utca 66.sz.
Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat
Simai út felől
Összesen

mögötti játszótér

Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca felé
Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mel lette lévő iskola bejárata
Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmond utcai alulj áró Simai út felőli bejáratát

Huszár telep
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat
Huszár tér felől
Dália utca vége buszforduló
Orgona utca vastelep

előtt

Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok
Bottyán utca 1.sz.

ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera

Móricz Zsigmond utcai alulj áró Huszár sor

felőli

bejáratát

Dália utca végé a buszforduló és az össze kötő utat a Viola utca
felé
Orgona utcai "S" kanyar felé, Orgona utcát vége felé
Orgona utcát eleje fe lé-Gyöngyvirág utcát a vége felé
A vasút felé, az utcán végig a tó utca fe lé

Huszár tér Y kereszteződés

3db Fix
kamera

A Viola utcát a 11. sz . irányába, a Huszár teret a Dá lia utca felé, a
Huszár teret az aluljáró felé.

Viola utca 33.

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
19 db

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália utcai
buszforduló felé
A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába

1 db fix

játszótér és környezete

1 db fix

okospad és környezet e

1 db fix

Benczúr szobo r és környezete

Viola utca 21.
Viola utca 11.
Huszár téri ABC
Összesen

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé
A Huszár téri új sportpályát és játszóteret

Bessenyei-Benczú r t ér
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon

acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop

~

1

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop

1 db fix
1 db fix

Bessenyei tér a 14 sz e l őtt acéloszlop
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop
Bessenyei tér 9 sz. e l őtt acéloszlop
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop
Összesen

1 db fix
1 db fix
1 db fix
1 db fix
9db

Bujtosi városliget
Bujtosi tópart kelti oldal
Belső körút és pihenő parkolója

2db Fix

Streetball-pálya, játszótér

1 db fix

parkoló bejárata, kerékpártároló

Bujtosi tó északkeleti sarka

1 db fix

A tó keleti parti sétánya és futópályája

Anyag utca a félsziget bejárata a híd

1 db fix

A tó nyugati oldalán

A mosdó déli oldalán

1 db fix

tűzrakóhelyek,

A mosdó északi oldalán

1 db fix

streetball pálya, játszópark, okospad

Összesen
Mindösszesen :

7 db
159 db

Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
szö kőkút és környezete
Szinház utca irányába eső terület

bejá ratá na k kereszteződése

lévő pihenőpark

e l őtt

kondipark

és stég

Általános indokolás

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.} önkormányzati rendelet módosításáról szóló
... ./...... („ .... ) önkormányzati rendelethez

A hatályos szabá lyozás szerint közterület i térfigyelő rendszert a rendőrség és a közt erü let-felügyelet
üzemeltethet. A létrehoza ndó közte rületi térfigye l ő rendszert önkormányzat i rendeletben kell
szabályozni, mely rendelet nek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek
el, milyen területet figyelnek meg.

Részletes indokolás
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015 . (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.... / ....... (......)önkormányzati rendelethez
1.§-hoz
Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett té rfigye lő kamerá k helyét és a megfigyelt
területet jelöli ki.
2.§-hoz
A rende let hatá lyba lépésének és hat ályon kívül he lyezéséne k időpontját határozza meg

r

';/

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

r

3

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/148/2019.
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ELŐTER JE SZTÉS
-Közgyűléshez-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai
összegezésének elfogadására

dr. K
t!'ienc
po lgá rmest er

Kósa Árpád
kabinetvezető

Az e l őte rjesztés törvényességi ellenőrzését végző
személy aláírása :

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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I

Faragóné Széles Andrea
jegyzői ka binet vezetője

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdo nosi Bizottság
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Tisztelt

I

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. {Xl. 2.) MvM rendelet
(továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése értelmében az éves közbeszerzéseiről e rendeletben
meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell közzétenni.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke 2017. május 17. napján tájékoztatót adott ki a 2018. évre vonatkozó éves
statisztikai összegezés megküldéséről, amely szerint az éves statisztikai összegezésekben kizárólag a 2018.
évben lezárult eljárásokat (eredménytelen eljárásokat nem ke ll feltüntetni) lehet szerepeltetni, azaz
amelyek esetében az eljá rás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2018. évben megjelent.
Kérjü k a Tisztelt Közgyű l ést, az előterjesztést megtárgya lva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezését jóváhagyni, és arról a
mellékelt határozat-tervezet szerint dönteni.

Nyíregyháza, 2019. május 20.

t(frj
dr. Kovács Ferenc
polgármester
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Hat ározat-t ervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

..... ./2019. (V. 30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai
összegezésének elfogadásáról

A

Közgyűlés

az előte rjesztést megtárgya lta, és elfogadja a jelen határozat 1. szám ú me llékletét képező, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkor mányzat a 2018. évi közbeszerzéseinek éves sta t isztikai összegezését.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

A határozatot kapják:
1./

A Közgyű lés t agj ai

2./

A

Cím zet es

Főj egyző

és

a

Po lgármesteri
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Á Z A

Hivatal

b e l ső

szervezeti

egységeinek

vezető

1-. melléklet a -1-12015. (,''(J. 2.) ,\frM rende/ethe::

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Az éves statisztikai összegezés
Statiszt ika i összegezés az éves

1. szakasz:

k özbeszerzé se krő l

a klasszikus

aj á nlatk é r ő k

vonatkozásában

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek
l li\ atalos né\: N) ireg) hán Megyei Jogú Város Önkormán) zata

INem1eti a1onositószám:

:?

Postai cím: Kossuth tér 1.

lr-.. UTS-kód: 323

Város: 1') ircg) há/a

1.2) Az

ajánlatkérő

!Postai irán) itószám: .l400

!ország: Magyarország

típusa
Támogaton szen ezet [K bt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

Kö1ponti szintu

Egyéb:
Kö1jogi >1en e1et

J.3)

Fő

tevékenység
Lakásszo lgáltatás és kö1össégi rekreáció

XÁltalános közszolgáltatások
1101n édelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő.

Körn) ezet' édelem

Oktatás

Ga1dasági és pénzüg) ek

Egyéb te' ékenység:

kultúra és \allás

l:.gészségüg)

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
11. I) Az uniós értél.h atá roka t

(m/ame1111y1

me=őhen

e l é rő

vagy megha lad ó becsült é rt é kű közbeszerzések

érték ki=árólag arab s=ámmal adha1ó meg a s=er=ödések öss=értékét HL 1--ban)

Száma: 151 Összértéke: [.l 176 860 174]

11.2) Az uniós értékh atá rok a lat t i becs ült

é r tékű

közbeszerzése k

(l'a/a111e1111y1me=öben érték ki=árólag arab s=ámma/ adható meg, a s=er=ödések öss=értékét l IUF-ban)
Száma: í 16 1Összértéke: 14 007 970 7531

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok
111.1) A közbeszerzések összesítése (k11·é1·e a fi' I

IJ-IJ · I 1) és fi'. l . ./)-11'. J.5) pomokban megadott kö=hes=er=éseket)

111.1 . 1} Áru beszerzés (m/ame1111_1 ·i me=<'ihe11 éri ék ki=árólag arab s=ámmal adha1ó meg. a s=er=ödések értéké! 11 L F-ban kell megadni)
111.1.1.I } A h'.bt. l\1ásodik Része szerint i eljáráso k összes ítése :?
X , ) ílt eljárás SLáma: [ 1] Összértéke: [ 307 722 600)
G) orsított n) ilt elj árás Száma: [ ] Öss1értéke: [ 1
Meghh ásos eljárás Száma: [] Összértéke:

ll

Gyorsított meghhásos elj árás Száma: [] Összértéke: 1 1
Előzetes táj ékoztatóYal meghirdeten megh i\ásos elj árás / S1áma:

D

l'árg) alásos eljárás / Száma:

l] Összértéke: [ )

rl Összértéke: r l !

G) orsítotl t{1rgyalásos elj árás I Száma: l j Öss7értéke:

lj

l·Jözetes tájéko1tatóval meghirdetelt tárgyalásos eljárás I S7áma: l j Öss7értéke: [ J
V crsen) párbeszéd Száma: [ ] Öss1értéke: [ J

,

-

1

D lnnodciós partnerség Száma: [] Ösvértéke: [)
D Hirdetmén) nélküli tárgyalásos eljárás S;áma: [ ] Öss7értéJ..e: [ ]
A Kbt. M ásodiJ.. Része szerinti öss7es árubeszerzés"
SLáma: 11 j Öss1értékc: [307 722 600]
111.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése :?
X A Kbt. 117.

*slcrinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

S1áma: [ 1 ) Összértéke:

fi 5 501

-l22)

DN) ilt eljárás S7áma: 1 ] Öss1értéJ..e: [ ]

D G)orsítolt n) ílt eljárás Száma: [ j Öss1értéJ..e: 11
D tvleghí,·ásos eljárás S7áma: [] Öss1értékc: 1 1
DG) orsított meghí\'ásos eljárás

S1áma:

l J Üss/értéke:

[]

D Elozetcs ídosLaJ..os clozetes tájéJ..01tató' al meghirdetett meghh ásos eljárás

D Tárg) alásos djárás

Száma: [ ] Öss1értéke: [ ]

Száma: [ ] Öss1értéke: 1 J

D Gyorsított tárgyalásos eljárás S1áma: [ 1 Összértéke: [ ]
D Előzctes ·'idös1aJ..os elő7etes tájékoLtatórnl meghirdetett tárgyalásos eljárás I Sláma: 1 1 Össté11éke: [ 1
Dv ersen) párbes;éd/ Sláma: r ] Összértéke: 1 1
D lnno\ ációs partnerség Száma: [] Ösvértékc: 11
D l lirdetmén) nélJ..üli tárgyalásos eljárús ~tárna: [ ] Összértéke: 1 1
DA Kbt. 11 3. *verinti n) ílt e ljárás ')zárna: [ J Öss7értéke: [ J
DA Kbt. 113. *S7Crinti meghí\áSOS eljárás ')zárna: r l Összértéke: l l
DA Kbt. 11 3. § slerinti tárgyalásos eljúrús S1.áma: 1 ] Összértéke: 1 1
DA Kbt. 11 5. § sLcrinti n) ílt eljárás S1áma: 1 1 Összértéke: [ l
DA Kbt. 115. *s1erinti hirdeum!n) nélJ..üli tárgyalásos elj árás Száma: [] Öss7értéke: [ j
A Kbt. HarmadiJ.. Rés1e szerinti öss1es áru hever;és:?
S7áma: [ 1] ÖssLértékc: l 15 50 1 -l22

J

111.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti C PV kódok alapján történő összesítése:?
A Kbt. MásodiJ.. Része
rő C PV-kód: 1 3232 1200-1 Száma: [ 1 ] Öss1értéke: [307 722 600 1

A Kbt. l larmadíJ.. Rés1e
Fő C PV- kód: 39100000-3 SLáma: [ 1 ] Összértéke: [15 50 1 -l22

J

111.1.2) Építési beruházás rrnla111e1111yi me=őben érték ki=árólag arah s=ámmal adható meg. a s:.er=ődések értékét l/LF-ban kell
megadni)
111.J.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése "

J Öss1értéke: 13 84 1 237 574]
D Gyorsított 11) ilt eljárás Száma: l J Össlértékc: r l
D Meghh ásos eljárás S1áma: [] Ösvértékc: l ]
X N) ílt eljárás Száma: [3

DG) orsított meghh ásos eljárás S1áma:

l

1 Összértéke: []

D Előzetes tájékOLtatÓ\ al meghirdetett meghi\ ásos eljárás
D Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Öss1értéke:

0

Sláma: r] Öss1értéke: [ l

l1

Gyorsított tárgyalásos eljárás S7áma: 1 1 Öss1értéke: [ ]

D Előzetes tájékoltató\'al meghirdetett túrgyalúsos e ljárás SLáma: 1 1 ÖssLértéke: []
D Versen) párbcslé<l S7áma: ( J ÖssLértéke: [ J
D lnno,ációs partnerség Száma: [ J Ösvértéke: []
D Hirdetmén~ nélJ..üli tárgyalásos eljárás S1áma: [ J ÖssLértéke: [ J
A Kbt. Második Rés1e s1crinti összes építési beruházás:?
Száma: [ 3 1Öss1ért~kc:f3841237574 J
HI.1.2 .2) A Kbt. llarmadik Része szerinti eljárások összesítése :?

Q

X A Kbt. 117.

*s1erinti sa,ját beszerzési s1abál)ok s1erinti eljárás

=:=) N) ilt eljárás

zárna: [ l Összértéke:

S1.áma: (8 J Összértéke: [ 3 -1 97 36.J 7.J4]

IJ

=:=)Gyorsított n) ílt e ljárás Száma: [] Összé11éke: [ J
=:=) Meghh ásos eljárás S1áma: [ J Össtértéke: [

I

=:=]Gyorsított meghhásos eljárás Sláma: [ 1 Összértéke : []
=:=] l~ lözetes idösnkos e lö1etes tájéko.ttatÓ\ al meghirdetett meghíYásos eljárás Száma: [ ] Öss1értéke: [ J
=:=] f árgyalásos eljárás S1áma: [ ] Öss1értéke: 1 1
=:=]Gyorsított tárgyalásos eljárás S1áma:

11Összértéke: l l

D Előzetes idös1akos elö1etes tájéko1tatÓ\ al meghirdetett tárg) alásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [ ]
=:=] Versen) párbeszéd Száma: [] Összértéke: [ J
=:=] lnnO\áCiós partnerség Száma:

rl Összértéke: l J

=:=] Hirdetmén: nélküli tárgyalásos eljárás ~tárna:

lj

Összértéke:

lJ

=:=)A Kbt. 11 3. § s1erinti n: ílt eljárás S1ama: 1 J Összértéke: []
=:=]A Kbt. 1 13. § szeri nti meghhásos eljárás Stáma: 1 J Összértéke: 11
=:=]A Kbt. 113 . § szerinti tárgyalásos eljárás S1áma: 1 J Összértéke: 11
X A Kbt. 115. §szerinti n)ílt eljárás S1áma: [2 1Összértéke: [346 836 587]
=:=)A Kbt. 115. § s1erinti hirdetmén_:. nélküli tárgyalásos elj árás S1áma: [ ] Összértéke: [ ]
,\ Kbt. l larmadik Rés1e s1erinti összes építési beruházás~
Száma: [ 10 ] Ömértéke: (3 8-14 201 3 3 1I
111.1.2.3) Az építési beruházáso k fö tá rgy szerinti C P V kódok a lapján törté nö összesítése ~

A Kbt. Másodi k. Része
Fő CPY-k.ód:

1

45220000-5 Száma: [ I] Összértéke: [ 1 753 33.J 036]
Fö CPY-kód: 1-15233 162-2 Száma: l 1J Összértéke: [ 1 241 098 2751
Fö CPV-kód: 1-15200000-9 Száma: [ 1] Öss1értéke: [8-t6 805 263]

A Kbt. l larmadik Része
Fö CPY-kód: 145000000-7 Száma: [ 6J Öss.tértéke: [ 1 693 35 1 166]
Fö CPY-kód: 1 -152.J7110-4 Száma: [ 1] Ösvértéke: [ 11 500012]
Fo CPY-kód: 1 -15220000-5 Száma: [ I] Össtértéke: [ 1 377401 670]
Fö CPY-kód: 1 -15233 162-2 Száma : [ 1] Öss.tértéke: [ 10 341 69 1]
Fő CPY-kód: 1.J5453 I00-8 Száma : [ 11 Összérték.e: [ 751 606 792]
111.1.3) Építés í kon cesszió (\'a/amennyi me=őben érték ki=árólaK arab s=ámmal adható meg, a s=ei·=ődések értékét HL F-ban J..ell
megadni)
111.1.3. 1) A K b t. :'\egyedik Része szerin t i uniós érté kha tá rt elérö becsült é rté k ű elj ár ások összesítése ~

Dl lirdetmén) k.özzététclé\ cl induló tárgyalás nélküli koncessziós bes1er1ési eljárás Száma:

rl Összértéke: [ l

Dl lirdetmén) közzétételé' el induló tárg) a lás megtartásá,·al lefol) tatott koncessziós beszerzési eljárás Száma: [] Összérték.e : l

l

l l Öss1értéke: r ]
lcfol1tatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma : 1J Összértéke: [ l

D Hirdetmén) közzététele nélküli tárgyalás nélk.üli koncessziós beszerzési eljárás / Száma:
D l lirdetmén) nélküli tárgyalás megtartásá' al

A Kbt. Negyedik. Rés1c s1crinti uniós érték.határt elérő becsült érték.ü öss7es ép ítési koneess1ió ~
Száma: [ J Öss1érték.e: [ )
111.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerint i ne mzeti értékhatá rt elérö becsült é rt é k ű elj árások összesítése ~ (rn/a111e1111yi me=öben
érték ki=árólag arab .c ámmal adha1ó meg. a s:er: ödések ér1ékét l IL F-ban kell megadni)

01 lirdetmén)
Dl lirdetméll)

k.özzététclé'el indul ó tárgyalás nélküli koncess1iós beszerzési eljárás / Száma:

l J Öss1értéke: []

könététe léYel induló tárgyalás megtartásával lefol) tatott kon cessziós bes1er1ési eljárás / Száma:

=:=) Hirdetmén) közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszer7ési eljárás I SLáma:

11Összértéke: rJ

l I Öss1értéke: []

=:=] l lirdetmén) nélküli tárgyalás megtartásá"al lcfol) tatotl koncess1iós beszerzési eljárás Száma: 1 1Összértéke: [ ]

"; - 9
!\ Kht. '\cg) c<li!... Rés/e s7erinti nemLeti érték.határt elérő bi.:csüh értéku összes építési koncesszió:
tárna:

l l Összértéke:

[]

111. 1.3.3) Az építési koncessziók fö tárgy szerinti C P\' kódok alapján történő összesítése :
Uniós erté!...határt dérö építési krum:.ssz.ió!...

l'ö CPV-1...ód:

1

l Jl j . l Jl] . l Jl j. [ ll l -1 l

SLáma: 1 1 Öss1érték.c: [ l

'e1111eti érté!...határt elérő ép ítési i...oncess1ió!...
Fö C PV-1...ód: 1 1 Jl

J. l Jl J. l J[ J. l Jl l - [ J

Száma: 1 1Összérték.e:1 1

lll.JA) Szolgáltatásmegrendelés ~ (ralamenn.l'i me:óhen érték ki:árólag arab s:ámmal adható meg. a s:er:iídések értékér l!L'F-ban
/..el! megadni)
111. IA. t) A h'.bt. :\1ásodik Része szerinti eljárások összesítése ~
X "'\) ílt eljárás Száma:

f 1] Összérték.e: l 27 900 OOO]

Gy orsíton nyílt eljárás Száma: [ J Összérték.e: 1 1
Meghh ásos eljárás Száma: [ ] Összérték.e: 1 1

0

G)orsított meghh ásos eljárás S7áma: [] Összérté!...i.:: 1 1
1:.lö/ctes tájéJ..oztatÓYa) meghirdetell meghhásos eljárás SLáma:

r 1 Összértéke: []

Tárgyalásos eljárás Száma: [ ] Összérték.e: [ ]
Gyorsított tárgyalásos eljárás Száma: [ J Összérté!...e: [ ]
Elö/ctcs tájél...o7tatórnl meghirdetett tárgyalásos eljárás S/áma: [ j ÖsS1értéke: [ ]
V crscn) párhes1éd SJ:áma: [ ] Összérték.e: [ ]
lnnO\ ációs partnerség Száma: [] Öss/értékc: 1 1
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás I SL.áma: 1 1 Öss/értékc: 1 l
A Kbt. l\1ásodi!... Rés/e s1eri nti összes szolgáltatásmcgn;ndclés ~
Száma: [ 1 1 Összértéke: [27 900 OOO]

111.IA.2) Az uniós érté khatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti elj árások összesítés e ~ (a A:br 3 mellékletében
meghauíro:otl s:ocrális és egyéb s:olgálratásokl
A Kbt. 11 7. § vcrinti saját bes7erzési szabályok. szerinti eljárás Száma: [] Összértéke: [ J
'\) ílt eljárás St'.áma: [] Összértéke: []
Gyorsított nyílt eljárás Száma: [ ] Összérté!...c: [

J

Mi.:ghh ·ásos eljárás S/áma: [] Öss/érték.e: []
Gyorsított meghíYásos eljárás Száma: [ l Öss1értéke:

rl

c lözetes 'idösza!...os előzetes tájéko/tató\ al m eghird etett mcghh ásos eljárás Száma: [] ÖSS/érték.e: 1 1
t árgya lásos elj árás I S/áma: [ l Összérték.e: 11
Gyorsított tárgyalásos eljárás I Száma:

l J Öss1értékc: 11

Llö/eteslidös1akos elöLetes tájékoztató\ a) meghirdctcu tárg)alásos eljárás t Száma: []Összértéke: 1 1
Verseny párbes1édl Száma: [ ] Összértéke: [

J

lnnOYációs partnerség Száma: [ l Össlértékc:

rl

l lirdetmén) nélkü li tárgyalásos eljárás Száma: [ J Összérté!...e:

11

A Kbt. 11 3. § s1erinti n) ílt eljárás Száma: [] Összérté!...c: [ ]
!\ Kbt. 11 3. §szerinti meghhásos eljárás Száma: []Összértéke: []

!\ Kbt. 11 3. § szerinti tárgyalásos eljárás Száma: [ ] Öss7értéke: []
!\ Kht. 11 5. § szerinti n) ílt eljárás Száma: [] Öss1értéke: [)
!\ Kht. 11 5. § S/erinti h irdetmén) nélküli tárgyalásos eljárás Száma: [ l Összértéke:

rl

/\z uniós érté!...határt elé rő bi.:csült értékű . Kbt. l larmadik Része s1erinti összes szolgáltatásmegrendclés 1 (a l\b1 3. 111ellék/e1ében
meglwráro:oll s:ociális és egyéb s:olgáltalások)
S1á111a:

l J Üss/értéke: [ J

111.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsü lt értékű , Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése ~
X !\Kbt. 11 7. §szerinti saj át beszer/ési s1abál)ok szerinti eljárás Száma:

l 5J Összértéke: [148 268 OOO 1

=:J "yilt eljárás SLáma: [ ] Összértéke: 1 1
=:J Gyorsitoll ny ilt eljárás Száma: [ ] Öss1érh!ke:

fl

=:J Meghh ásos eljárás SLárna: [ ] Összértéke: 1 1
=:J Gy orsitott meghhásos eljárás Száma: [ ) Összértéke: [ ]
=:J Elözetes idöszakos elözetes tájékoztató\ al meghirdeten meghh ásos eljárás Száma: [ ] Összértéke: [ ]
=:J Tárgyalásos eljárás Száma: [ ] Összértéke: [ ]
=:J Gyorsított tárgyalásos eljárás Száma:

f ] Összértéke: [ ]

=:J Előzc:tes időstakos clözetcs tájékoztatóYal rneghirdeten tárgyalásos eljárás SLáma: [ ] Összértéke:
D Verseny párbcsLéd Száma:

fl

f ] Összértéke: 1 1

=:J Innovációs partnerség Száma: [] Összértéke: [ ]
=:J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás S1áma: [ ] Összértéke: 1 J
=:JA Kbt. 11 3. § szerinti nyílt eljárás S1áma: 1 ] Összértéke: 1 1
DA Kbt. 113. § szerinti meghh ásos eljárás S1árna: [ ] Összértéke: 1 1
DA Kbt. 113.
DA Kbt. 11 5.
0A Kbt. 11 5.

*szerinti tárgyalásos eljárás

Száma: L ] Öss1értéke: [ J

*s1erinti nyílt eljárás S1árna: 1 ] Összértéke: 1J
*szerinti hirdetmén) nélküli tárgyalásos eljárás S1árna: 1J Összértéke: f I

!Az un iós érték hatás alatti. Kbt. 1larmadik Rés1e s1erinti összes s1.olgáltatásrnegrendelés:
Száma: [5] Öss1értéke: L148 268 OOO 1
111.1.4.4) A szo lgá ltatás meg rendelés fő tárg) szerinti C P\' kód o k alapján történ ö összesítése:
A Kbt. Második Rés1e
Fő CPV-kód: 17 1220000-6 Száma: L 1J Öss1értéke: [ 27 900 OOO 1
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű. Kbt. l larmadik Rés1e s1erinti össLes szolgáltatásrnegrendelés (a Kbt 3. mellékletében
meghatáro::oll .1::oc1á/is és egyéb s::olgáltatásokl
Fö CPV-kód: 1 1 11 1. [ Jl ] . [ ][ ] . [ Jl J - 1 J Sláma: [ ] Összértéke: f ]
1A

Kbt. llarmadik Része
rö CPV-kóct: 19onnoo-6 Száma: [ 1J ÖSS1értéke: [55 168 OOO J
Fő CPV-kód: 1[ 7 1220000-6 Száma: l 2) Összé11éke: [ .t8 200 OOO]

Fö CPV -kód: 1[ 7 1320000- 7 Száma: 12] Összértéke: [44 900 OOO J
111.1.5) Szo lgá ltatási koncesszió : (rnlamennyi me::öben érték ki::árólag arab s::ámmal adlta1ó meg. a s::er::ődések ér1éké1 l ICF-ban
kell megadni)
111.1.5.l ) A Kbt. :\'egyedik Része szerínti uniós értékhatárt elérö becs ült értékű eljárások összes ítése~
D Hirdetmén) könétételéYel induló tárgyalás nélküli koncessziós beszer1ési eljárás Száma:

l l ÖssLértéke: []

D l lirdetmén) könétételé\'el induló tárgyalás megtartásá\ al lefol) !atoll konceSS7iós beszer;ési eljárás / Száma:

r l Összértéke: l J

D l lirdctmén) kö11ététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós bcs1cr1ési eljárás / SLárna: [ ]Összértéke: [ ]
D H irdetmén) nélkül i tárgyalás megtartásárnl lcfol) taton koncessziós bes1er1ési eljárás

zárna:

r] Összértéke: l J

/\ Kbt. Negyedik Réstc s1erinti uniós értékhatárt elérö becsült értéku össLcs szolgáltatási konccss1ió 1
Száma: [ ] Öss1értékc: 1 1
111.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt el ér ö becsült értékű eljárások összes ítése 1 (valamennyi me::öben
érték ki::árólag arab s::ámmal adható meg, a s::er::ődések értékét llL F-ban kell megadni)
=:J l lirdetmén) könétételéYel induló tárgyalás nélküli koncessziós bcszer1ési eljárás / Száma:

r 1Összértéke: [ J

=:J l li rdetmén) kö11étételéYel induló tárg) alás megtartásá' al lefol) tatotl koncessziós beszerzési eljárás Száma: [ J ÖssLértéke:
=:J l lirdetmén) köuététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós bes1er1ési eljárás Száma: [ ] Összértéke: [ J
=:J H irdetrnén) nélküli tárgyalás megtartásá\ al lefol) taton koncessziós bcs1em:si eljárás SLárna: [ ] Összértéke: 11
A Kbt.
S1áma:

egyedik Rés1e s1erinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értéku öss1es szolgáltatási koncesszió:

Í] Összértéke: 11

111.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fö tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése ~
Un iós értékhatárt elérö szolgáltatási koncess1iók

f]

Fő CPV-kód:

1

111 1. 1111 . [ ][]. [ Jl J -11

i\etn7eti értékhatárt
Fö CP\' -kód:

1

[

elérő

SLáma: 11 Összértéke: 11

szolgáltatási koncessziók

Jl J [ Jl J . l JL ] . [ )[

1 - [ 1 Száma: [ ] Öss1értéke: [

1

111.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése
111.2.1 ) Á ru beszerzés fm/a111enny1 me:.őben érték ki:.árólag arab s:.ámmal adható meg. a s:.er:.ődések értékét l ILF-ban kell megadni)
111.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :
Kbt. Második Része szerinti jogcímek

11ÖsszértéJ...c: []
rl Összértéke: [ J
~tárna: 11 Öss7értéke: f)
SLáma: r l Összértéke: l l

Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont S1áma:

Kbt. 85. § (2) bcke;dés b) pont SLáma:
Kbt. 85. § (2) bekC1dés cJ pont
Kbt. 85. § (2J beketdés dJ pont

S1áma: 1 1Öss1értéke: [ ]
Kbt. 98. § (2) beke;dés a) pont SLáma: [ l Összértéke: []
Kbt. 98. § (2) beke1dés b) pont SLáma: f] Összértéke: l J
Kbt. 98. § (2) beke;dés cJ pont SLáma:
Kbt. 98. § (2) bekC1dés d) pont S1áma:

I 1Összértéke: []
11 ÖssLértéke: 11

Kbt. 98. § (2) beke1dés e) pont S1áma: [ I Összértéke:

f]

Kbt. 98. § (4 J bekeLdés a) pont S1áma: [ l Összértéke:

r1

Kbt. 98. § (4 ) beke;dés b J pont Száma: [ ] ÖssLértéke: 1 1
Kbt. 98. § (4 J bcke1dés e) pont SLáma:

f l Összértéke: I ]

Kbt. 98. § (4) bcke1dés d) pont S1áma: f ] Összértéke : 1 J
A1 uniós értékhatár feletti árubes1er1ések összesítése tárgyalásos eljárások esetében:
Sláma: 1 1Összértéke: []
111.2. 1.2) Az uniós értékhatá r a latti becs ült értékű elj árások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :
Kbt. l larmadik Része s1erinti jogcímek
Kbt. 85. § (2) bd.:ezdés aJ pont S/áma: [] Összértéke: []
Kbt. 85. § (2) bekt.:1dés b) pont Száma: [] Öss1értéke: []
Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont SLáma: [] Összértéke:
Kbt. 85. § (2) bekeLdés d) pont Száma:

l

j

r l Összértéke: rl

Kbt. 85. § (2) bekezdés eJ pont Száma: []Összértéke: f]
Kbt. 98. § (2) bt:kCLdés a) pont Száma: 1 J Összértéke:
Kbt. 98. § (2) bt:kezdés b) pont S1áma:
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont Sláma:

rl

11 Összértéke: []
f ] Összértéke: I I

Kbt. 98. § (2J beke1dés dJ pont SLáma: [ ] Összértéke: []
Kbt. 98. § (2J bcke1dés e) pont SLáma: [] Összértéke: []
Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont S1áma: [ l Összértéke: []

D Kbt. 98. § (4) bcke;dés b) pont

S;áma:

rl Összértéke: [ l

Kbt. 98. § (4) bekezdés e) pont S1áma: f] Összértéke: []
Kbt 98. § (4) bekezdes dJ pont S1áma: [] Összértéke: []
Kbt. 1 13. § ( 1) bekezdés Száma: [ l Összértéke:
Kbt. 114 . § (9) beke1dés Száma:
Kbt. 115 . § ( 1) beke;dés Száma:

lJ
I I Összértéke: f l
[ ) Összértéke: 1]

Az uni ós értékhatár alani árubesLerzések össLcsitése tárg) alásos eljárások esetében~
Száma:

1] Összértéke: f l

IJl .2.2) Építési beruházás (mlamennyi 111e:.őben érték ki:.árólag arab s:.ámmal adható meg, a s:.er:.ődések értékét HUF-ban kell
megadni)
111.2.2 .1 ) Az uniós értékhatárt el érő becsült értékű eljáráso k részleteLése a Kbt. sze rinti jogcím a la1>ján :

'

'-;

Kbt. l\ láso<lil.. Rés1e szerinti jogcimck
Kbt. 85. § (2) bd.udés a) pont Snima:

I I Öss1értéke: [ l
rl

Kbt. 85. § (2) bel..e1dés b) pont SLáma: [ J ÖssLértéke:

Kbt. 85. § (2) bekadés e) pont Száma: Lj ÖssLértél..e: l J
Kbt. 85. § (2) bel..czdés d) pont S.láma: [] Öss7értéke: 1)
Kbt. 85. § (2) hcl..c1dés e) pont S7áma: [ ) Öss7értékc: [ J
Kbt. 98. § (2) bcl..czdés a) pont Száma: f] Öss7értékc:
Kbt. 98. § (2) bckcLdés b) pont Száma:

11

r] ÖSS7értéke: rl

Kbt. 98. § (2) bckc7dés e) pont Száma: l J Öss1értél..e:

1J

Kbt. 98. § (2) beke1dés d) pont SLáma: [ J ÖssLértékc:

J J

Kbt. 98. § (2) bel..e1dés e) pont SLáma: 1 J ÖssLértél..c:

rl

Kbt. 98. § (3) beke1dés S7áma: [ ] ÖssLértél..e:

lJ

i\1 uniós értékhatár feletti építési beruháLásol.. öss1esitésc tárgyalásos eljárások esetében~

Száma:

11Össtértéke: 11

111.2.2.2) Az un iós értékh a tá r al atti becsült é rtékű eljárások rész let ezése a Kbt. szerint i jogcím a la pjá n ~
Kbt. l larmadil.. Rés1e szerinti jogcímek
Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont Száma: [ J Ösvértéke: [ J
Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont Száma:

11Öss7értél..e: l J

Kbt. 85. § (2) bckc7dés e) pont Száma: [ l ÖssLértékc:

r]

Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont Száma:

fl

J J Összértéke:

Kbt. 85. § (2 ) bckc7dés e) pont I Száma: 1 1 ÖssLértél..e: 1 1
Kbt. 98. § (2) bckc1dés a) pont I Száma: 1 J ÖssLértékc: 1 1
Kbt. 98. § (2) bckc7dés b) pont S7áma: [ J Öss1értél..e: 1 J
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont Száma:

L] Öss1értél..e: l l

Kbt. 98. § (2) bckeLdés d) pont Száma: [ J Összértéke: [ J
Kbt. 98. § (2) bekeLdés e) pont SLáma: r ] Öss1értéke: [

1

r1
Száma: [ ] Öss1értél..e: l l

Kbt. 98. § (3) bcke1dés SLáma: LJ ÖssLértéke:
Kbt. 11 3. § ( 1) bcke1dés

Kbt. 11 -t. § (9) bekezdés Száma: [] ÖssLértél..e: 1 J
Kbt. 115. § ( 1) bekezdés Száma: [) Öss1értél..e: LJ
Az uniós értékhatár alatt i épilési beruházások öss7esitése tárg) alásos elj árások
S1áma: [ 1Összértéke:

esetében ~

fl

111.2.3) Szolgáltatás megrendelés (valamennyi me=öben érték ki=árólag arab s=ámmal adható meg. a s=er=ödések értékét f IL'F-ban
kell megadni)

111.2.3. t ) Az uniós ért ékha t árt

elé r ő

becs ült

ér té kű

elj á r ások r észletezése a Kbt. szerinti j ogcím al apjá n

Kbt. Másodi l.. Rés1e
Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont S1áma: [ ] Öss;értéke: [ ]
Kbt. 85. § (2) beke7dés b) pont Sl'áma: [] Összértél..e: 1 J
Kbt. 85. § (2) beke;dés e) pont Száma: [ J ÖSSlértéke: [ ]
Kbt. 85. § (2) bcke1dés d) pont Száma: 1 1Össtértékc: [ ]
Kbt. 85. § (2) bel..eLdés e) pont Száma:

r l Összértéke: r l

Kbt. 98. § (2) beke7dés a) pont Száma: 1 1Összértéke: 1 ]
Kbt. 98. § (2) beke7dés b) pont Száma:

J ]

Összértél..e: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) po nt Száma: L j Öss1értéke: 1 ]
Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont Száma: L J Öss1énéke:

r1

D Kbt. 98. § (2) bekc7dés e) pont I Száma: 11Összértéke: 11
Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ j Öss1értéke: 1 1
A1. uniós értékhatár fe letti S7olgáltatásmegrcndcléscl.. összesít~sc tárgyalásos eljárások esetében 2

~

3
S/áma:

11Összértéke: [ J

111.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :
Kbt. l larmadik Rés1c

11
Kbt. 85. § (2) bekezdés b) po nt 'Száma: 11Öss7é11ék"e: 11
Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont <;zárna: [ ] Öss1értéke: 11
Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont S/áma: 1l Öss7é11éke: l J
Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont S7áma: 11Öss1értéke: l J
Kbt. 98. § (2) bd,ezdés a) pont S/áma: 11Öss1é11éke: 11
Kbt. 98. § (2) b..:kezdés b) pont Száma: [ ) Öss7él1éke : 11
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont SLáma: l J Öss1értéke: f l
Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont 5záma: [ l Öss1értéke: r l
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont S7áma: [ ] Öss1értéke: 1l
Kbt. 98. § (5) bekezdés S7áma: 1l Összértéke: 1J
Kbt. 11 3. § ( 1) bekezdés S7.iuna: [ ] Összértéke: l l
Kbt. 11-l. § (9) bekezdés S7áma: 11 Összértéke: l J
Kbt. 115. § ( 1) bekezdés Száma: f l Öss1értéke: 11

0 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont Száma: [ ] Öss7értéke:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

/\z uniós értékhatár alani s7olgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében:
Száma:

11Öss;értéke: [ ]

111.2.4) Építési koncesszió frn/amennyi me=őben értél.. ki=árólag arah s=ámmal adható meg, a s=er=ődéseJ.. értéké1 llCF-ban kell
megad111J

111.2.-l.I) Az uni ós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :
Kbt. Neg) edik Rés1e

:J Kbt.
:J Kbt.
:J Kbt.
:J Kbt.

118. § Száma: [ J Összértcke: [ ]

1] Öss1értéke: 11
Száma: f l Összértéke: [ J

128. § ( 1) bekezdés a) pont Száma:
128. § ( 1) bekezdés b) pont

129. § Száma: 1J Összértéke: []

/\1 uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárg) alásos eljárások esetében:

Száma:

l 1Összértéke: l J

111.2.-l.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :
Kbt. Neg) edik Rés7e

:J Kbt.
:J Kbt.

11 8. § Sláma: [ ] Összértéke: [ ]
128. § ( 1) bekezdés a) pont I Száma:

0 Kbt. 128. § ( 1) bekezdés b) pont Száma:

11Öss1értékc: f l
11 Öss7értéke: 11

0 Kbt. 129. § I S1áma: [ 1 Összértéke: []
Az uniós értékhatár alani építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében:
S;úma: 1J ÖSS7értéke:

r1

111.2.5) Szolgáltatási koncesszió (m/ame1111y1 me=líben érték ki=árólag arab s=ámmal adható meg. a s=er=ődések értékét HLF-ban kell
megadni)

111.2.5.1 ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szeri nti jogcím alapján
Kbt.

egyedik Rés1c

0 Kbt. 11 8. § S1áma: [ ] Összértéke: [ ]

f ] Öss7értéke: I I
128. § ( 1) bcke1dés b) pont Sl'.áma: 11 Öss1értéke: 11
129. § S7áma: l 1Összértéke: [ 1

0 Kbt. 128. § ( 1) beke1dés a) pont Száma:
0 Kbt.

D Kbt.

1\1 uniós értékhatár fele1ti szolgáltatási koncessziók öss1esitése tárgyalásos elj árások esetében 2

2

1
t

l J Összénd.c: l J

Száma:

111.2.5.2) A nemLeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján :

Kbt. "Negyedik Része

D Kbt. 118. § S1áma: 1] Öss1értékc: [ J
D Kbt. 128. -§-( 1) bekezdés a) poflt.-J S1áma: [ 1 Összénékc: [ ]
D Kbt. 128. § ( 1) beke1dés b) pont S1áma: [ ] Összértéke: [ ]
D Kbt. 129. ~ S1áma: rl ÖssLértéke: l J

-

Az uniós é11ékhatár alatti s1olgáltatási konces~1iók összesitése tárgyalásos eljárások esetében~

l J Összértéke: I ]

SLáma:

IV. szakasz:

Kiegészítő

információk

Kiegészítő információk : rmlamennyi me::óben érték ki::áró/af! arab s::ámmal adható mef(. u s::er::ódések értékét
HL F-han ke/l meRtulniJ

IV.1)

l\'.1.1 ) A WTO Közbeszer.tési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat e l é r ő vagy azt meghaladó
közbeszerLése k :

értékű

Száma:

11Öss1é11éke: [ J

l\'.1.2) A központos ított közbeszerzési eljárás ban beszerzett áruk/szolgáltatások :

Összénéke: [ 12 OOO OOO]
l\'. 1.3) Elektronikus árlejtések ~

Száma:

f l Öss1értéke: [ l

l\'. 1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött sze rződések :

S1áma:

11 ÖssLértt!ke: [ ]

IV. 1.5) Dinamikus

beszerzési rendsze rek a lapj án

meg kötött szerződések :

S!áma: [ ] Öss1t!rteke: [ ]
J\'. 1.6) Környezetvédelm i szem pontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések :

D SLer1odéses fcltételkt!nt meghatáro1ott s1empontok alapján Száma: [ ] Összcrtéke: l J
D Értékelési szempontként meghatáro1ott feltételek alapján I S1áma: 11 Összértéke: l J
D Mus;aki leírásban meghatározott s1empontok alapján S!áma: [ ] Összénéke: l J
D Alkalmassági feltételek körében meghatáro1on szempontok alapján Száma: 11Öss7értéke: [ ]
D Alkalmassági feltételek körében meghatáro7ott környe1ct\ édelmi \ ezctési rendszerek alapján / S1áma: [] Öss7énékc: 11
Környe1el\édelmi s1empontok (zöld kö1beszer1és) szerinti beszer1ések összesítése:
Száma:

f l Öss1értéke: ( )

IV. I. 7) SlOciális sze mpontok figyel em be vételéH I történt közbeszerzések :

D S1a1ődéses feltételként meghatáro1ott szempontok alapján Sl.áma: 1] Öss1értéke: [ l
D Énékelési s7empontként meghatáro7ott feltételek alapján Száma: 11Összértéke: [ ]
D Müs1aki leirásban meghatározott S7empontok alapján / Száma: rl Öss1értéke: 11
D Alkalmassági feltételek körében meghatározott s1empontok alapján S1áma: l ] Öss7énéke: [ l
D Védell műhelyek számára fenntanott s1erzödésck Száma: [ ] Összértéke: [ ]
S70ciáli~

s1empontok szerinti beszer1ések öss7csítésc 2

Száma: [ 1Összértéke: [ ]
IV.1.8)

Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések 2

Stáma: [ 18 ) Öss1énéke: l 6 722 361 257]
IV. 1.9) A mikro-, kis- és kö.té pvállalkozások által elnyert közbeszerzések

S1áma: [2 1 ] Öss1értéke: (8 18-l 830 927

1

2

'-) „

5

l\'.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések
Száma: l J Összértéke: [ ]

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2019. 05. 30.)

1

s::iikség s::eri11ti s::ámba11 ismételje meg
ado// esetbe11

[Kbt. 114. § (1) bekezdés] :

ELÓTER.JESZTI:..'

. , <:

20

I.SZ.!

Tárg\ : :-~yír~g\háli Ónkormán.:z.itt Rend-!sz\!t
és Rend~s.tdi Bi1.ottsag l ,?tr~hl>la:'arol

Tis:telr Polgármester { 'r.' Tis:telt Kö:gyiilés!

N) ir..!gyhá.ta MJV lakóinak objekth és s.zubjekti\ biztonság~rzeténck garantálása a város
köa\!ndjének, közbiztonság:ínak mtnel ma;;asabb szintre tört~nő c111elés~vd erhet.1 el
Városunk al:.1pvctő érdeke a helyi közrendhcz és közbi1tonsághol köthet „ fdadatok tdJes1ksc
és minél magasabb szintű biztosítása, amivel kapcsolatban ~yíregyháza MJV
Önkormányzatának mindent meg 1-..ell tenni a lehetősl!geihez mérten. A hel11 es központi
jogszabályok hatekonyabb alkalmazásához, a közbiztonság to\ábbi Ja\ 1tásáho.z a
kgJ...ézenfrkvöbb e· Lköz az önkorm:ín,;zati rendes1et1 szer. létrehozása, tekintettel arra, hogJ
a jelenleg Nj ireg: háza MJV közigazgatási területén rendészeti fdaJatokat ellató szer. ek
s1éttagoltan, 1-..ülön iránjítás alatt, nem önálló költségvetési szer\ kent működnek
.\

rendőrs ég

önmagába n, hatásköreinek s1ámosságából adódóan, nem feltétlenül

alkalmas a fenti feladatok ellátására. Az

és a

mezőőr~ég

előbbiek

mia tt javasolt a k özterü let felüg} elet

ön kormi1nyzati rendészeti szen ként' aló

ös~zc\ oná.-;a.

Magyarország önkormányzatairol szoló 201 1. é\ i CXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv )
17. § (1) bekezdése kimondja, hoJy a települési és a fővárosi önkormán)zat a helyi
k.ölbiztonságról, \ ag: onának, mas ertekének \ éddméről kényszerítÖ..!sLköz alkalmaLására
törvény alapján jogosult szerve?d lt!treholásával is gondoskodhat. A jogalkotó a közterületfelüg: eleti töí\ényben külön batontja a kózterület-frlüt,')·elcteken túlmutató, egyseg.:s
önk.ormán)Lati rcndészell szer\ létreho!ását aual, ho~n k.imondja, különbö1:ő rcnd~szeti
foladatol-..at ellátó SLcmél:d.et is Cl:,') eg: séges önkormán)zati rendészdi szerv alá renddhet
Elld a mceoldassal
a közterülct-felü:ndetet
is mfürnban
fo~lalo
e!!\seges
rendésLet1 szer.
...... „
.......
.....
jöhet létre, amel} be beletartozhat a? önkormán} zati természetvédelmi őr, a maöőr, a
halá ;;zati őr, vabn :int az erdészeti snkszemél)Zet, JO;;osL.lt erdés1..!t s1akszemélyzet.
A j )galkotó az önkormányLati rendészet egységesítése érdekében tett l ~péscként ertékclhctő
a1 i.:;, hogy a halás1ati őrre az önkormán:zatí tcrmészetvedelmi őrre, a mcző5m! az crdl!szeti
snks1emélyzet tagjára es a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagjára elő1rt kép1ettseg1
felt~te\ek m;.:gléte eseten a fdadatát ellátó l-..ö1krülct-fdugyelö, amenn) ihen a munkal-..öréhez
tarto1ó mftköMsi t~rületek fek\·é-;e e~r;. bee5ik, m~gbí1:ható a ha!á..,z.:ltl őr, az önkonnán) 1ati
t~nn..!stdvéddmi őr, a mezőőr, a1 erdés1eti sntkszcmélyzet tagja és a jogosult erd~szeti
::.z.tk ..,z~rn.!h 1~t t..igja halcbl...örebe tdlll>LÓ fddJatok cli<ihb{n al i::, I:z..:n .„zabüh oza~

eredmén) eképpen a k.özkrúlet-fdügyelök rendeszeti jogosultságai to\ abb be)\ ülhetnd.. ígv
h,!t..!~ony abb l.:het a renJ..:"L.!t1 f.!ladJtelláü:;
,\ r;:rJ..::.-1 a f.:laJ1tait al a:abb1 t.:rulet..:ken látjJ el
l
-'

a.l önkormúnFat 111.:td.ess<:!gi terület~n l~vö könerületen.
a.1. önl-..ormány nt intúmén} einek. gallL1sági stervezeteinek. t ~rül~t.:n,
a/ ön.\.onn.Ín} tat tóm.:gkötkkeJ~si felaJm.ánJl-.. cllát,is..i su:an l.L.:m.:ltet.:tt
töm..:glözkk~desi e:;1k.ól s1.:r1ődéssLal'1 hasznábt:ínak ellenőr?.:~.: sornn

Városunkban jelenleg két önkorm:ínyzat1 renJeslet1 szer. müködtk.. AL. eg) ik. a me1óörseg,
amelyet a Nyír\'V Nonprofit Kft működ tet 8 al~alm:llott mezöőrrd A mást\ "-ötterűlet
felűgyel.:t, a hivatal belső s1er\ezd1 egysegcként a Hatósági FöosLt:ÍI) osztályaként \ég:1i
te\ éke ny séga, jelenl.:g 22 fővel.
Dr Szemin Sand r címzetes föjeg) zö írásos tájé:-.oztatása alapján a mezőőrök 23.000 hektár
( JOOOha.'mezöör) területen folytatnak. e ll enőrzést és az elmúlt é\. ben 132 esetben iga?Oltattak.
90 esetben figy..:lmeLtettck, Ici6 esetben intézk.edtek. elhullott áll at elsLállításáról, 113 illegális
hulladéklerakó helyet derítettek frl, 9 esetben ilkgálts faki\ágást ~s 9 illegális kgdtetést
eszleltek
1 1

A küzte rüle t-fd ügyelct e\ Í 6-8000 mtézkedést haj t \ egre, 5-600 lakossági bej~lent-!st \ Ízsgal
ki, felaJatok.at lát el \árosi ren.Javényeken, k.ö/femüködik a7 önkormányzati vagyon
védelmében, az üresen álló önkormán}Zati in5atlanok.at rendszeröen ellenórziJ..., és e<lJ1; 71)
esetben tettek feljelentést önkényes beköltözés miatt.
l\lindetd„ al,1pján megallapítható, hOb'} a rend~s/eti feladatokat ellátó sLer.ek sz.!ttagoltsága,
elkülönült m:H.odt..!tese indokolatla'1 es a renJcszet1 feladato~ l1atékonv ell:.ítá~át korl:.íto11a
A sLéttagolt működé11b ő l er ed ő korlátok megszüntetésé re és a t ön ény a dta
teljes körű kihasználására, és ezáltal a közbiztonság to\ ábbi erő-;ít ésé re
m egold iist jelent eg) eg) es ített önhormányzati szen létreh ozása.

leh e tősége k
kénnfekv ő

füír a közterület-felüg) eletek létrehozására az állam forrást n em biztosít, a meai
őrszolgálat megalak.ítá~áh oz, fenntartásához és működéséhez n)újtandó állami
hozzájárulás igén) be\ ételének rendjéről és feltételeiről szóló 6~/2009 . (\'. 22.) F\'!'.\l-PM
eg)üttes rendelet (a to"~íbbiakban: FVM-PM rendelet) biLtosít támogatást az
önkormán)Za tok részére a mezőő ri szolgálat kialakitá s~íra .

Az l· VM -P~1 2. s-a a következőkben rendelke1ik: , Az önkormányzat az újonnan létrehozott
ór::.1olgálat megalakítási költségeinek. 50°0-át, de - mezőörönként és hegyörönként - legfeljebb
öts/aLezer forintnai... a megtérítését, a nyih antartásba \\!telét kö\ etö harminc napon belül
igén.: dheti. Az önkonn:ín) tat az őrszo l gálat fenntartásáva l és mük.öd~sé\ el kapcsolatban
fe lmerüló költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-ának, de l~gfdjebb kilerL\ene1er
fori'1t hó'fö n'egtérít~sét n.!gyedéves idősLukokra utólag k~relm.::zh-eti, a tárgyidősz it Lt1lsó
napjától s1ámított harminc napon belül."

e -z 8
/

~

1

i\[nel jelenleg JO fö, az.on szemel:vek. száma, akik önkormányzati renJészeti feladatot l.ltna~._
el \ ;.m1sunkran, í:D a létrehozando önkorm::rn; zat1 rend~szeti szeí\ h.ezJ~~ l~tsLámát 30
főben _la\ aslorn meg:áll.lpítani. Az önl-.onn:m! zati rend~szet elhel; ,~zesere a Köztcrületfelüg) eL~t j elenleg1 vek.heh-: adna h..:lyet ..J...fUl N;1reg)haza. Bcthkn (jibor ut.:a ~-..J..
Er.ek
el.

alc1pj~in

kérem,

liog~

a foJ:telt

Kör.g.~űlés

az 1. súmú határuntti jarn-,Jatot fogadja

,Ja\aslum továbbá, hog} a Közgyűlés hozzon létre Rendészeti Bi.zottságot 6 főHI,
amelj nek tagjai tiszteletdíj nélkül 'égeznék munkájukat ' árosunk közbiztonságának
totábbi jadtása érdekében. A Rendészeti Bizottság feladata a Kö1bizton,ági Alap
pénzüg}i támogatása iránti páljázatok meghirdetése, \alamint ~}íregyháza '-1.J\'
területét érintő migrációs' eszélyek alapos\ izsgálata. (2. sz;1mú határozat)

1.

'3L.

l1atá1uLati

j a~a„lat:

1. A Közg1 űles tamogatja a N) íre~yházi Önkormányzati Rendeszet létrehozását 22 fö
h.özterület- felügyelővel és 8 fö mczőőrrel
2. A Közgyűlés folhatalmazza a Polgármestert, hogy a SLükséges megallapodáso~\.
meg\:ötéséhez

él

t1rryal~soköt

az

érint~tt

S?ervekkel fol)ia:;sa le és a szükséges

rendelet-ten ezetet k.eszítse el
Határidő

2018. augusztus 29.

Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgarmester

2. sz. határozati javaslat:
l. A Közgyülés támogatja a RendésLeti Bizottság létrehozását 6 fővel
' A Közg) ülés mcgb11.za a Polgarmestert és a fogy zőt a szükséges

előkészületd.

megtételére
Határidő:

azonnal

a 3. pont vomllka::úsál>an:
Felelős·

a döntést

követő

mLtnkanap

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes

föjeg)LŐ

Kelt. NyíregyháLa, 2019 május 20.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Megállapítom, hogy a

Közgyűlés

14 igen szavazattal, 6 nem és 1

tartózkodó szavazat mellett a 23 . napirendi pontot levette a napirendről, tehát azt nem tárgyaljuk.
Ezzel nyílt ülésünk véghez értünk, egy rövid 3,5 perces technikai szünetet után zárt ülés keretében
folytatjuk munkánkat.

k.m.f.

~Ferenc
f.1

/

polgármester

*

.. )

Dr. Szemán Sándor
címzetes főj egyző

