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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

Napirendek:

Napirend előtt:

- Együtt Egymásért „Burger István-díj" átadása
- „Nyíregyháza Város Nívódíja" átadása
- „Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj" átadása

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban}
2./

Előterjesztés

Nyíregyháza
megállapítására

Megyei

Jogú

Város

Közgyű l ése

2020.

évi

munkatervének

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mega lkotására
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési tervére
S./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséne k a házszám megállapításáról és a
házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjérő l szóló 18/2007.(V.22.} önkormányzati
rendelet módosítására
6./ Előterjesztés közterület elnevezésére
7./

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
szóló beszámoló elfogadására

ldősügyi

Tanácsának

2019-ben

végzett

tevékenységéről

· 8./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére
vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rm ányzata és a Nyíregyházi Tankerületi
Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
9./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetésére és alapító
okiratának módosítására
11./ E lőterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa
András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére

2

12./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

alatt

lévő,

13./ Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „ Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című
felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
14./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
15./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019 . évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyására
16./ Előterjesztés a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névhasználati hozzájárulás utólagos
jóváhagyására
17./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének
jóváhagyására
18./ Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő
körfogalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata részére történő
térítésmentes tulajdona vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
20./ Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz
Centrum 1. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért
tulajdonosi hozzájárulás kiadására
21./ Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme
keretében pályázat benyújtására
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
23./ Előterjesztés a 2020. évi sport célfeladatok meghatározásáról
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának
átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
25./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelet módosítására
26./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma megállapítására
27./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységére
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28./ Előte rjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába delegálandó személy megválasztására
29./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerrő l szóló 22/2015 . (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
30/ Előterjesztés a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
31./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról szóló 53/2019. (111.28.) számú határozat módosítására

Nyíregyháza, 2019 . december 19.

Dr.

K
l::t.nc

polgármester
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 19-én tartott nyílt ülésről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, Dr.
Szemán Sándor címzetes főjegyző, dr. Adorján Gusztáv, Ágoston Ildikó, Babosi György, Bajnay Kornél,
Hajdu Nándor, Halkóné dr. Rudolf Éva, Jeszenszki András, Lengyel Máté, Löve i Csaba, Major József,
Mussó László, Nagy Szabina, Póka Imre, dr. Rákóczi Ildikó, Smidt Ferenc, dr. Tirpák György, Tormássi
Géza, Tóth Imre, dr. Ujhelyi János, Vassné Harman Gyöngyi képviselők.

Meghívottként részt vettek: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatalvezetője, Kósa Árpád
polgármesteri kabinet vezetője, Dr. Kása Brigitta aljegyző, Patóné Nagy Magdolna, Dr. Grósz Péter,
Pató István, Dr. Krizsai Anita, Éva Péter, Lengyelné Petris Erika, Doka Diána, Kovácsné Szatai Ágnes,
Tóth Zoltán osztályvezetők, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője, Bodrogi László
közterület-felügyelet vezetője, Kukucska Zsolt városrendező, Hornyák Enikő sportreferens, Dr. Berényi
Judit jegyzői kabinet jogásza, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője,
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetőhelyettese, Tóthné Csatlós
Ildikó szociális és köznevelési osztály társadalompolitikai csoport csoportvezetője, Varga János
könyvvizsgáló, dr. Molnár Pálma igazgatási osztály munkatársa, Kiss-Papp Éva, Reményi-Kelemen Anita
emberi erőforrás referensek, Kőhalmi Richárd Aqua SE elnöke, Poroszka Norbert Marsa Tenisz
Egyesület elnöke, Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezetője, Gajdos László Nyíregyházi Állatpark
Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Pénzes Tibor
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. igazgatója, Furkóné Szabó Mariann Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, Joó László NYÍRTÁVHŐ Kft. igazgatója, Lengyelné Pogácsás Mária
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója, Fintor Károlyné ldősügyi Tanács titká ra,
Tomasovszki Anita Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, dr. Rémiás Tibor Jósa
András Múzeum igazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Gaszperné
Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari
Park Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Tarczy
Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. főszerkesztője, Böszörményi Attila, Révész Imre Zoltánné, dr. Csiky
Nándor, Székely Szabolcs, Hajcsákné Magyar Erzsébet Angéla kitüntetettek, Béres József volt
önkormányzati képviselő, Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Sipos Marianna Sunshine Rádió,
munkatársa, Fignár László Nyírinfo Kft. munkatársa.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők. Ez év utolsó,
karácsony előtti közgyűlésünket - most már mondhatom, hagyományosan - a Vasvári Pál Gimnázium
ünnepi karácsonyi köszöntésével kezdjük.
Karácsonyi műsor

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönjük a Vasváris diákoknak, felkészítő tanáraiknak, igazgató
nőnek, hogy ismét köszöntötték karácsonyi hangulatban a közgyűlést. Most kitüntetések átadására
kerül sor. A kitüntetettek méltatását dr. Molnár Pálma olvassa fel.
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Dr. Molnár Pálma :Uogász) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyíregyháza Város Nívódíját az
Eissmann Automotive Hungaria Kft. részére adományozza.
A németországi székhelyű, évi 250 millió eurós forgalmat bonyolító Eissmann Group Automotive
magyar leányválla lata több mint 20 éve van jelen Nyíregyházán. Az 1964- ben alapított vállalatcsoport
első leányvállalata 1997-ben alakult meg a megyeszékhelyen, mely a folyamatos fejlesztésnek
köszönhetően azóta is kiemelt helyen szerepel a termelési struktúrában. Kezdetben bérmunkában
szállítottak az Opel és a BMW automata sebességváltójához kiszolgáló- és burkolatelemeket. A fő
tevékenység mára a kezelőelemek gyártása lett. A nyíregyházi gyárban a prémium kategóriás autókhoz
készülnek autóipari belső elemek.
A vállalat célja, hogy továbbra is a legkiforrottabb termelési rendszerrel és a legjobb eredményekkel
rendelkezzen.
A nyíregyházi telep nemcsak a régióban, hanem Európa szerte is büszke lehet kiemelkedő
munkakörülményeire, illetve munkahelyeinek ergonomikus kialakítására.
A 2019-es évben a gyár vezetése 2.08 milliárd forintos új fejlesztést jelentett be és valósít meg. A több
mint 700 főt foglalkoztató vállalat a mostani beruházással további 140 munkahelyet hoz létre.
Az Eissmann Automotive Hungaria Kft. a városban hosszabb ideje eredményesen működő üzeme,
amely tevékenységével jelentősen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életének fejlődéséhez.
Megkérem Böszörményi Attila ügyvezető igazgató urat, hogy vegye át a kitüntetést.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza Városért Benes Kálmán díj-at adományozza:
Révész Imre Zoltánné nyugdíjas óvodapedagógus részére, Révész Imre Zoltánné óvónői pályáját 1977ben kezdte el, 1995-től dolgozott a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében. Az óvónői
pályát hivatásszeretetből választotta, számára a hivatás leginkább életpálya, mert magába foglalja a
szakmát és az elhivatottságot. A Margaréta Tagóvoda sikeres működése érdekében szívesen vállalt
feladatokat, tevékenységeivel az intézmény jó hírnevét erősítette . A gyermekek védelme, a
problémákkal terhelt családok élete, a segítségadás mindig a szívügye volt. Igyekezett megtalálni
azokat a lehetőségeket, amivel könnyíthetett a családok, a gyermekek életén. Szívesen, önzetlenül
segítette az új kollégák beilleszkedését, vállalt mentori feladatokat is, tudatosan törekedett munkája
során a normák szerinti együttműködésre. Mind Örökösföldön, mind lakóhelyén Oroson is
bekapcsolódott a közösségi életbe, szervező munkájával segítette, támogatta rendezvények
létrejöttét. Emberségével, segítőkészségével példaként állhat minden nyíregyházi előtt. Megkérem
Révész Imre Zoltánnét vegye át a kitüntetést.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza Városért Benes Kálmán díj-at adományozza :
Dr. Csiky Nándor, a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa részére. Dr. Csiky Nándor a Nyíregyházi Egyetem
oktatója, magyar-német összekötő tolmács és szakfordító. Az egyetem jogelődjénél szerezte német
nyelvtanári diplomáját, ezt követően az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanult német nyelv és
irodalom szakos bölcsésznek és tanárnak, később tudományos fokozatot szerzett a Regensburgi
Egyetemen. 2009-től különböző rendezvényeken, konferenciákon, hivatalos eseményeken végez angol
és német szinkron vagy konszekutív tolmácsolást nemzetközi konferencia szinkrontolmácsa, a
Nyíregyházi Egyetem nemzetközi tanácsadója . Az utóbbi években tolmácsként rendszeresen részt vesz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából angol és német nyelvű tárgyalásokon,
nagyköveti, konzuli látogatásokon, kulturális-turisztikai rendezvényeken és sajtótájékoztatókon.
Jelentős szerepe van a város kulturális, turisztikai kiadványainak angol és német nyelvre történő
fordításában is. Példaértékű tevékenységével nagyban hozzájárul Nyíregyháza külföldi kapcsolatainak
ápolásához és fejlesztéséhez, ezáltal városunk jó hírének növeléséhez. Megkérem dr. Csiky Nándort
vegye át a kitüntetést.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza Városért Benes Kálmán díj-at adományozza:
Székely Szabolcs részére. Székely Szabolcsot a zene mindig érdekelte. Középiskolásként zenekarokban
játszott, magántanulóként gitározni kezdett, az iskola elvégzése után a Sziget fesztiválokon való
fellépések lettek az eredményei, valamint meghívást kapott egy londoni élőzenés könnyűzenei
fesztiválra is. Ezután egy évig Ausztráliában zenélt, majd hazatérése után a Móricz Zsigmond
Színházban az Árgyélu s királyfi és Tündérszép Ilona című darabbal megnyerték az országos gyerekdarab
fesztivált.
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2017-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával életre hívott és azóta is
minden nyáron megrendezésre kerülő Zene Sóstón című kulturális programsorozat koordinátora.
Ezen rendezvénysorozat is erősíti Nyíregyháza és a nyíregyházi zenekarok jó hírét, növeli a város
népszerűségét, kiváló találkozási pontot teremt a helyi könnyűzenét játszó zenekarok és a közönség
között. Vonzó a nyíregyháziak körében és a turisták számára is. Székely Szabolcs szakszerű és
lelkiismeretes munkája nagymértékben hozzájárult a programsorozat sikeréhez és jó híréhez.
Megkérem Székely Szabolcsot vegye át a kitüntetést.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együtt egymásért Burger István díjat Hajcsákné Magyar
Erzsébet Angéla részére adományozta .
Hajcsákné Magyar Erzsébet Angéla több mint három évtizede dolgozik a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központban az idősek nappali ellátása területén.
Az évek alatt folyamatosan képezte magát. Előbb mentálhigiénés asszisztens végzettséget szerzett,
majd 2004-ben a Debreceni Egyetem általános szociális munkás szakon diplomázott. Ezt követően az
idősek szociális ellátása témacsoportból tett sikeres szakvizsgát.
Tereptanárként részt vesz a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar hallgatóinak gyakorlati képzésében.
A szociális ellátás és gondozás területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége, egész munkássága
az időskorúak méltó ellátását szolgálja.
Feladatát mindig fáradhatatlanul, lelkiismeretesen, példás elhivatottsággal, önzetlenül végzi.
A hosszú évtizedeken át végzett segítő, pártfogó tevékenységével, az ellátás és a gondozás területén
nyújtott példaértékű munkájával eredményesen járul hozzá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
időskorúak ellátása érdekében végzett tevékenységéhez. Kérem Hajcsákné Magyar Erzsébet Angélát,
vegye át a kitüntetést.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kitüntetések átadása után
közgyűlésünk mai ülését megnyitom . Szeretettel köszöntöm a jelenlévő képviselőket, előadókat,
meghívott vendégeket, a média képviselőit és azokat is, akik a médián keresztül kísérik figyelemmel
munkánkat. Először a
közgyűlés határozatképességé nek megállapításához kérem a tisztelt
Képviselőket, hogy aktíválják szavazógépeiket. Köszönöm . Megá llapítom, hogy a közgyűlés 22 tagja,
azaz minden tagja jelen van, határozatképes. Mai ülésünk napirendi pontjaira az írásban megküldöttek
szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e vala kinek egyéb javaslata? Nem érkezett je Izés. Kérem
a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a közgyűlés mai ülése napirendi pontjainak elfogadásáról az
írásban megküldöttek szerint.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag elfogadta a mai ülésünk napirendi pontjait az írásban
megküldöttek szerint.

Ennek megfelelően 1. napirendi pontunk szokásosan:

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

Összefoglaló kisfilm:
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November 22-én rendezték meg a XIV. Megyei Prima Gálát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége megyei szervezetének díjátadó ünnepségét. A Nyíregyházi önkormányzat különdíját a
Szabolcs Néptáncegyüttes érdemelte ki.
Ugyanezen a napon nyílt meg "Az év természetfotósa 2018" cím ű kiállítás a Váci Mihály Kulturális
Központban. A megnyitón Dr. Ulrich Attila alpolgármester vett részt az önkormányzat nevében.
November 23-24-én Nyíregyháza adott otthont a Legend Rally 2019-es évadzáró futamának. A nyitó
napon 85 terepjáró rajtolt el a Kossuth térről.
November 25-én dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, idén is karácsonyi
ajándékcsomagot küld az önkormányzat a nyíregyházi nyugdíjasoknak. A jogosultak száma ebben az
évben 24 100 fő .
Ugyanezen a napon rendezték meg a Városi Sportgála díjátadó ünnepséget a Continental Arénában . A
város sportjáért nyújtott kimagasló teljesítménye nyomán:
Az év női sportolója : Berencsi Tímea, karate,
Az év férfi sportolója: Szikszai Róbert, atlétika
Az év felfedezettje : Tóth Balázs atlétika- súlylökés
Az év para sportolója: Tarjányi István kerekes székes vívás
Az év extrém sportolója : Belus Tamás ultrafutó,
Az év csapata: a Fatum-Nyíregyháza lett.
November 25-én az önkormányzat, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság közös szervezésében
tájékoztató fórumot tartottak helyi önszerveződő közösségek részére a 2020. évi ö nkorm ányzati
pályázati kiírásokról.
November 27-én a Vasvári Pál Gimnáziumban nyílt meg „A német egység karikatúrákban" című
kiállítás. A megnyitón köszöntőt mondott, a budapesti Német Nagykövetség sajtóreferatúrájának
vezetője és Halkóné dr. Rudolf Éva, önkormá nyzati képviselő .
Idén is megrendezték az Év Szállása Gálát, ahol a turizmus szakma legjo bbjait díjazták. A Szallas.hu
által kiírt versenyen a 4-5 csillagos hotel 70 szoba alatti kategóriában a második helyet érte el a
Nyíregyházi Állatpark tavaly átadott tematikus szállodája, a Pangea Hotel, valamint kategóriájának a
győztese lett a nyíregyházi Deluxe Apartman.
November 27-én tartották a Magyar Marketing Szövetség díjátadó ünnepségét Budapesten. A Móricz
Zsigmond Színház elnyerte "Az év marketingaktív vállalkozása 2019" fő díjat, továbbá Sx-ös "Marketing
Gyémánt Díj" tulajdonosa lett - online felületen futó kampányok, ügyfél-elégedettségi program,
márkaépítés és eseményalapú aktivációk kategóriákban . Utóbbi része volt a Rózsakert Szabadtéri
Színpad és Zenés VIDOR Nyár, valamint a VIDOR Fesztivál.
November 27-én Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fogadta a városházán azokat a külföldi
pedagógusokat, akik 4 országból érkeztek Nyíregyházára a Bem József Általános Iskola
partnertalálkozójá ra.
Lejárt az öt éves mandátuma Nyíregyháza ldősügyi Tanácsának, januárban új tagokat választanak a
szépkorúak képviselő testületébe. November 27-én az önkormányzat nevében dr. Ulrich Attila
alpolgármester köszönte meg a tanács tagjainak munkáját.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgat ója
november 29-én sajtótájékoztatón jelentették be: tovább fejlődik Nyíregyháza kulturális negyede .
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Folyamatban van a Kállay-kúria fejlesztésének II. üteme, elkezdődött az egykori Helyőrségi Művelődési
Otthon felújítása Színbád néven. A Benczúr és Bessenyei téren a parkrekonstrukcióhoz illeszkedően a
határoló utak forgalomcsillapító átépítése, a járdák és térburkolatok rekonstrukciója valósul meg 2020ban.
November 29-én ünnepelték a Jósa András Múzeum napját. Az Északi temetőben koszorúzással
tisztelegtek a névadó Jósa András sírjánál, majd a Városházán rendeztek ünnepséget, ahol Dr. Ulrich
Attila alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. A múzeum napja alkalmából négy kiállítás is nyílt a
múzeumban .

A Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete ugyanezen a napon emlékezett meg a Székely Hadosztályról
és vitéz Vén Zoltánról, a hadosztály főhadnagyá ról, a megyeháza falán felavatott két emléktáblánál
katonai tiszteletadás mellett.
November 30-án „Akármerre visz az utad ... " címmel rendezték meg a Nyírség Táncegyüttes 45 éves
jubileumi gálaműsorát a Continental Arénában.
December l-jén dr. Kovács Ferenc polgármester jelképesen felkapcsolta az ünnepi díszvilágítást a
Kossuth téren, majd meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján. A Nyíregyházi Advent
december 1-22. között színes vásári forgataggal és szórakoztató színpadi programokkal várja az
ünnepre hangolódó nyíregyháziakat. A városháza dísztermében varázslatos karácsonyi kiállítás, az
étteremben könyvtárak karácsonya fogadta a látogatókat.
December 3-án "Fenntarthatóság - Egészséges életmód - Test-lelki egészség" címmel szerveztek
konferenciát a város óvodapedagógusai számára a Nyíregyházi Egyetemen . A résztvevőket Jászai
Menyhért alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében.
A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata életműdíjat adományozott Bárány
Frigyesnek, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház örökös tagjának. Az ünnepséget december 3-án
tartották a Pesti Vigadóban.
Egy 100%-os támogatással bíró pályázat keretében a korábban felújított Szabadtéri Színpad mellett,
novemberben befejeződött a „Kiserdők" - a Mák, a Géza, a Nefelejcs és a Hunyadi utcák által határolt
terület - felújítása és funkcionális bővítése is. A területen új játszótér épült, pihenőpadokat helyeztek
el és sétányokat alakítottak ki.
December 4-én együtt ünnepelt a Szpari Karácsonyon a Spartacus Torna Club, a Bozsik Akadémia és a
Nyíregyháza Spartacus FC férfi és női szakága. Az eseményen az önkormányzat nevében Jászai
Menyhért alpolgármester köszöntötte a sportolókat.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, a Nyíregyházi Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola december S-én rendezte meg a XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferenciát,
ahol városunk polgármestere is köszöntötte a résztvevőket.
Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Nyíregyházi Sportcentrum évzáró gáláját, ahol
köszöntötték az 1300 sportolót, a szülőket, edzőket, és a klub dolgozóit.
Mobilappot hozott a Mikulás a Polgármesteri Hivatal ügyfeleinek. Az új, egységes időpontfoglalási
rendszer lehetővé teszi mind internetes felületen, mind mobilapplikáció segítségével az előzetes
időpont foglalást, amely jelentősen megkönnyíti az ügyintézést, lerövidítheti a várakozást.
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December 7-én nagy érdeklődést kísérte a hagyományos OTPBANK Mikulás Futást a Városi
Stadionban. A sportot választó családokat Nagy Szabina önkormányzati képviselő köszöntötte az
önkormányzat nevében.
December 10-én a városházára látogatott a Nyíregyházi Szakképzési Centrum ERASMUS+ pá lyázata
kapcsán első partnertalálkozóra érkező 14 külföldi pedagógus, akiket Dr. Szemán Sándor címzetes
főjegyző fogadott.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ december 10-én rendezte meg hagyományos
karácsonyi ünnepségét. A rendezvényt, ahol több mint 100 gyermeket és családjaikat ajándékozzák
meg támogatói, és a lakossági felajánlásoknak köszönhetően, Jászai Menyhért alpolgármester nyitotta
meg.
Decembe r 11-én a megyeházán rendezték meg a Megyei Sportgá la díjátadó ünnepséget, ahol átadták
a jó tanuló-jó sportoló elismeréseket is.
December 13-án Váci Mihály születésének 95. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezés
sorozatot. A költő Bessenyei téri szobának koszorúzása után a Váci Mihály Kulturális Központ előtt lévő
emléktáblánál folytatódott a megemlékezés, ahol Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képvisel
mondott emlékező beszédet.
M integy 14 millió forintos ráfordítással az önkormányzat felújította a Stadion utcai lőtér 10 méteres
lövőcsarnokát. A létesítményt december 13-án Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepélyes keretek
között adta át a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesületnek.
Befejeződött a Szarvas utca felújítása. Egy 100%-os támogatottsággal bíró projekt keretében 245 m új
gyalog-kerékpárút épült, és egy 430 méteres szakaszon megújult az útpálya.

A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány a Kuratórium döntése alapján 27 hallgató részére, felsőfokú
tanulmányaik folytatásához támogatást ítélt meg. A pályázók által elnyert támogatást december 14én Jászai Menyhért alpolgármester és a kuratórium tagjai adták át.
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester december 17-én a Csillagszem
óvodában személyesen adták át azt a sportszercsomagot, ame lyet önkormányzati forrásból szereztek
be az óvodák. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően 2019-ben összesen 4,9 millió fo rin t
értékben vásárolhatott a 35 nyíregyházi óvoda kül-, és beltéri sportfelszereléseket, mozgásfejlesztő
eszközöket.

Az eltelt időszakban városunk két szépkorú polgárát köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából: Tervey
Zoltánt - dr. Rákóczi Ildikó közgyűlési képviselő, Dr. Bánszki István Kálmánt - Dr. Kovács Ferenc
polgármester köszöntötte és adta át az ünnepeltnek Magyarország Kormánya, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját. Jó egészségben töltött szép éveket kívánunk az
ünnepelteknek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Rövid szóbeli kiegészítésként tájékozt atom a
tisztelt közgyűlést, hogy a Kormány múlt heti döntése alapján 544 millió forinttal, további forrással
támogatja az uszoda teljeskörű megvalósítását. Meg is jelent már a közlönyben ez a határozat. 2019.
december l-jétől Petró Árpádot neveztem ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. A
korábbi ügyvezető igazgató asszony azt megelőző munkakörében, gazdasági vezetőként folytatja
munkáját. Valamint tájékoztatom a tisztelt Közgyű l ést, hogy az egyetértésemmel és a
jóváhagyásommal dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 2020. január 10-ei hatállyal városi főépítésszé
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Kovács Rita építészmérnököt nevezte ki. Mindkettőjük munkájához sok sikert és elhivatottságot
kívánok. Van-e valakinek kérdése a két közgyűlés közötti tájékoztatóhoz? Jeszenszki András
frakcióvezetőé a szó.
Jeszenszki András: (frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Először is gratulálni
szeretnék Petró Árpád úrnak a kinevezéséhez. Nagyon jó munkát kívánok neki és nagyon jó közös
munkát velünk is egyébként, az ellenzéki frakció tagjaival. Itt egyetlen mondatos megjegyzésem lenne
talán polgármester úr. Egyetértünk a kinevezéssel, hiszen Petró Árpád urat ismerjük és a korábbi
tevékenysége egyértelműen alkalmasnak mutatja arra, hogy ezt a tevékenységet folytassa a NYÍRVV
élén. Az ilyen típusú kinevezéseknél talán érdemes lenne szintén politika i egyeztetésként, legalább
egyfajta tájékoztatást végezni. Ne csak a sajtóból tudjuk meg mi azt, hogy ilyen változás történik a
városüzemeltető vagy egyéb ilyen nagy horderejű cégnek az élén. A másik, ha már a sajtó szóba került,
egy mondattal szeretnék egy javaslatot tenni. A képviselő-testületben azért jó néhány új képviselő
helyet foglal, mind a városvezető frakcióban is van új képviselő, mind pedig az ellenzéki szövetségnek
a frakciójában jó néhány új képviselő foglal helyet. A város weboldalán, illetve a város nyomtatott
sajtóorgánumában talán célszerű lenne egyfajta képviselői arcképcsarnokként, - miután az alakuló
közgyűlés is meg volt és most már a második közgyűlésünket éljük - egy olyan bemutatót megejteni,
ahol az elkövetkező S éves ciklusnak a képviselőit a városlakók is konkrétan megismerhetik. Köszönöm
szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszonyé a szó .
Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én kifejezetten a
napirendi ponthoz kapcsolódóan szeretném kiegészíteni a látottakat és az elhangzottakat. December
14-én a Váci Mihály Művelődési Ház nagytermében az V. Bocskai lövészdandár és a nyíregyházi Vattay
területvédelmi ezred szervezésében hagyományos karácsonyi hangversenynek lehettünk részesei.
Immár 7. alkalommal kerül megrendezésre a városban, ahol a köszöntések során többször is kiemelték
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Igazából hozzászólások
hangzottak el, úgy értékelem. Akkor hozzászólással Lengyel Máté képviselő úré a szó .
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én is a napirendhez szeretnék
hozzászólni. Még pedig, hogy november 28-án a megyei önkormányzat részéről megrendezésre került
a megyei területrendezési terv fóruma, ami Nyíregyháza városának a megye részéről jövőben
megfogalmazott terveit érinti. Ezen a fórumon elhangzottakra nem szeretnék külön kitérni. Azt
szeretném külön megjegyezni, hogy az általános megfogalmazott javaslatok, illetve útvonal-terv
alternatíváknak a kidolgozására tett javaslataim sem a megye, sem a város költségvetését nem
csökkentették volna. Viszont arra szeretném felhívni a fideszes képviselőknek a figyelmét, hogy a
megye és a város közötti ügyekben törekedjünk arra, hogy szövetségben, Nyíregyházáért tudjunk
közösen fellépni városunk érdekében. Ha a közgyűlésen a párt-politikától nem is tudunk vagy nem is
tudnak pártpolitika mentesen hozzánk viszonyulni, ezeken a területeken, a megye és a város
tekintetében a pártpolitikát mellőzzük. Közösen lépjünk fel Nyíregyháza érdekében, hogy
Nyíregyházának minél több lehetőséget tudjunk kiharcolni. Ez lenne a megjegyzésem. A kérdésem a
fórumhoz kapcsolódóan pedig az lenne, hogy az önkormányzat vagy a közgyűlés mikor fogja tá rgyalni
a város településfejlesztési tervét? Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása az első napirendi
ponthoz? Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úré a szó.
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Dr. Adorján G usztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Lengyel Máté
képviselőtársam kérdése vagy javaslata késztetett arra, hogy szót kérjek. Én azt gondolom, hogy a
korábbi esztendőkben is, 9 éve amire én visszaemlékszem, a megye és a város között mindig is volt
egyeztetés. Szeretett városunk - örülök, hogy ezt mondta képviselő úr- valamennyiünk számára azt
gondolom, hogy nagyon fontos és ezek az egyeztetések nem maradtak el. Polgármester úr tudom, hogy
rendszeresen találkozik a megyei vezetéssel és gyakorlatilag ezt a munkát szeretnénk a jövőben is
folytatni. Csak lehet, hogy egy kicsit érdekes megjegyzés ez a párt politikáról. Kérdezem, hogy melyik
pártpolitikájával vitatkozunk itt, a másik oldalon? Hisz van egy összefogás, mi itt ezen az oldalon mindig
hangoztatjuk és mindig hangoztatni is fogjuk, hogy mi Nyíregyházáért akarunk dolgozni, az itt lévő
emberekért. Ennyit szeretettem volna hozzáfűzni. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólót. Reagálnék az

elhangzottakra . Amit itt Lengyel Máté képviselő úr mondott, tehát az ugye zajlik már évek óta. Elkészült
az országos építési szabályzat, ezt követi a megyei. Valószínűleg ezen fórumhoz kapcsolódott. Ennek
most már talán másodszor kitolt határideje június vége, és azt követően tudjuk mi elkezdeni a városi
építési szabályzat átdolgozását, amire a legutóbbi törvénymódosítás szerint 2021. december 31-ig van
idő. Nem, hogy késésben nem vagyunk, hanem még hozzá sem tudunk érdemben kezdeni.
Természetesen emellett folyik az egyeztetés a polgármesteri hivatal és a megyei önkormányzat,
kormányhivatal szakemberei között. Azt javaslom képvise l ő úrnak, hogy tájékozott és felkészü lt legyen
egy ilyen fórumra. Nyugodtan kérdezze a hivatal munkatársait, mert már ez a munka is évek óta folyik.
Amit Jeszenszki András frakcióvezető úr vetett fel. Tegnap is volt egy kitüntetés kapcsán egy frakció
egyeztetés. Ugye ott is általában más személyek jönnek. Lehet, hogy ezt házon belül kellene egyeztetni.
Én örülnék, ha a frakcióvezető úr rendszeresen részt tudna ezeken venni, mert ott mindig szóba
kerülnek ilyen egyeztetések és információk, mint a legutóbbi alkalommal is. Az új képviselők pedig,
természetesen ez nem kizárt, de ez nem a közgyűlés hatásköre. Majd ugye jön az év vége, lesz egy
média szünet is, erre utána lehet majd visszatérni. Tormássi Géza képviselő úr jelentkezett szólásra.
Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Lengyel Máténak vá laszolnék

arra a felvetésére, hogy az együttes ellenzéki és városvezetői koncepció kerüljön mondjuk a megye elé.
Itt összességében annyit szeretnék jelezni, hogy én magam is részt vettem ezen a fórumon. Ott
jeleztem a fórum szervezői felé, hogy Máté által megfogalmazott, konkrétan nyugati elkerülővel
kapcsolatos további fejlesztési koncepció az nem városi koncepció, hanem az ő felvetése . Tehát ahhoz,
hogy közös véleményt tudjunk kialakítani, e lőtte egyeztetés szükséges és természetesen azért is
szükséges, hogy az önkormányzat szakemberei is egyetértsenek ezzel a kérdéskörrel. Köszönöm
szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Annyit, hogy természetesen én
örülnék ennek. Az elmúlt 9 évben nem nagyon valósu lt meg, a város érdekében együtt tudnánk
működni, én erre mindig nyitott vagyok. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon a két közgyűlés közötti tájékoztató tudomásulvételéről.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSÉNEK
186/2019.(Xll .19.) számú
határ ozata
a két közgyűlés között történt eseményekről
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Közgyűlés

a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót t udomásul veszi.

2./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
megállapítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Ezt az előterjesztést valamennyi bizottság tárgya lta. Kérem a
bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok álláspontjait. 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 megtárgya lta és 4 igen, 2 nem szavazat mellett
javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester} Köszönöm szépen. Dr. Tirpák Gyö rgy elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgya lta az előterjesztést és 3 igen, valamint 2
tartózkodó szavazat mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó :(Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, S igen és 3
tartózkodó szavazat mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza : (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság S igen szavazattal, 4 nem szavazat
mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki And rás:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság S igen és 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi
Bizottság 4 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Bocsánat,
érkezett kicsit késve a jelzés. Jeszenszki András frakcióvezetőé a szó.

előterjesztéshez?

Jeszenszki András :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Nagyon gyors volt a
váltás. A Szövetségben Nyíregyházáért frakció nevében, a frakciótagokka l együtt, közösen egy 13
pontból álló javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a közgyűlés munkatervével kapcsolatosan. Ami
ennek a rendje és módja, a szakbizottságokon kifejezetten hosszú és kifejezetten szakmai viták
zajlottak egyébként ezzel a napirenddel kapcsolatosan. Konkrétan a 13, általunk benyújtott javaslattal
kapcsolatban is. Ugye éppen ezért is alakultak ki ilyen szavazati arányok, amilyeneket a bizottsági
elnökök világossá tettek itt a televíziónézők számára is. Hiszen nyilvánvalóan ezt a 13 javaslatot azzal
a felhatalmazással tettük meg, amellyel egyrészt nyilván a választók is minket ebbe a közgyűlésbe
küldtek, másrészt pedig azért annak a szakmaiságnak a mentén. Mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy
érdemben a város ügyeivel foglalkozzunk és sokat beszéltünk egyébként arról, akár Polgármester úr is,
nyilván mi is, hogy valóban Nyíregyháza kell, hogy az első legyen számunkra. Éppen ezért is javasoltuk
ezeket a napirendi pont kiegészítéseket. Aztán a bizottsági ülések, illetve a tegnapi egyeztetés során
arra kaptunk mindenképpen ígéretet, hogy bár néhány esetben nem olyan módon fogalmazódik meg
a napirendi pont, mint ahogyan azt mi magunk is megfogalmaztuk konkrétan, szövegszerűen. De
tartalmi szinten megjelennek azok a tartalmi elemek, amelyeket mi mindenképpen szeretnénk, hogy
itt a város közgyűlése és ezáltal egyébként a közvélemény is megismerhetne Nyíregyházán. Én csak
például egyet emelnék ki, ami nagyon fontos ilyen szempontból. Ugye itt a lakhatási kérdés a városban,
hiszen tudjuk nagyon jól, - főleg az egyéni képviselők, és én azt gondolom, hogy szemben, a
városvezető koalíciótagjai között is - de itt is, hiszen az ellenzéki képviselők között is jó néhány egyéni
képviselő található - nagyon gyakori megkeresésnek ez a tárgya . Nyilvánva lóan nem véletlen az, hogy
megfogalmaztuk, hogy nem csak a rászorulók, hanem mindenki esetében szeretnénk látni világos
képet például arról, hogy a lakhatási kérdések, a lakásszámok, a sorban álló igénylők száma hogyan
alakul. Ha erre valóban garanciát kapunk - és erre a bizottsági üléseken és a tegnapi egyeztetésen
szóban garanciát kaptunk, - hogy ezek a tartalmi elemek megjelennek a napirendi pontokban, akkor
támogatni tudjuk a munkatervet a szavazás során. De nyilván azt kérjük, hogy ezek a konkrét tartalmi
elemek, amelyek szövegezetten is megjelentek, valóban köszönjenek majd vissza a napirendeknél. Én
egyetlen dologra tennék még javaslatot. Bár ugye nem a szóbeliség a kategóriája ennek. De mégiscsak
érdemes lenne majd elgondolkodni ezen. 2020-ban még egy ünnepi alkalmat, illetve jubileumot
ünnepelni fogunk, az önkormányzatiságnak a 30 éves évfordulóját. Valamilyen módon majd a
következő év közgyűléseinek valamelyikén akár napirendi pontba beépítve mindenképpen érdemes
lenne érinteni azt, hogy 30 éves önkormányzatiság milyen változásokat, milyen lehetőségeket, milyen
korlátokat jelentett. Hiszen akár az is megjelenhet. Akár Nyíregyháza, akár az ország életében én arra
kérném a városvezetést, hogy majd gondolkodjon el ezen, hogy hova lehet beépíteni ezt a fajta
évfordulót. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, ahogy frakcióvezető úr
elmondta. A napirendi pontok és a munkaterv előállítás a polgármester, a jegyző feladata. Én ezt
mindig a hivatali vezetőkre bízom, ők állítják össze felém . Első körben én is úgy gondolom, hogy
azoknak a többsége, bár nem ugyanazzal a szóhasználattal, de megjelent. Erre frakcióvezető úr kapott
is egy korrekt válaszlevelet. Természetesen ez nem egy merev válasz. Hát tudjuk az elmúlt évek
gyakorlatából, hogy mindig vannak olyan napirendi pontok, amik a munkaterven kívül is előjöhetnek,
bár nem nagy számban, de ez nem kizárt. Én azt mondom, hogy amit a frakcióvezető úr feltett, azt is
érdemes megfontolni és át is fogjuk gondolni. Ez nem egy ilyen kőbevésett dolog. Egy kicsit engem
meg is lepett ez a nagy vita, hiszen bármelyik napirendi pontnál, amelyet nem úgy értelmezzük vagy
nem úgy nevezzük, ugyanúgy el lehet mondani az ellenzéknek is az álláspontját. Én azt gondolom, hogy
ez a munkaterv erre lehetőséget ad. Dr. Ujhelyi János képviselő úré a szó.
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Dr. Ujhelyi János:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Meg szeretném erősíteni
Jeszenszki András frakcióvezető úrnak a felvetését. Engedjék meg, hogy én az alapellátásban
dolgozóként az egészségügy helyzete iránt még elkötelezettebbnek, egyénileg is végző emberként
hangsúlyozzak néhány napirendet, ami szeretném, hogyha itt megerősítésre kerülne, hogy ezek
érdemi megtárgyalásra kerüljenek. Megjegyzem előzetesen, hogy a Szociális Bizottság hosszú idő óta
az egyik legparázsabb vitát folytatta erről és úgy látom, hogy itt néha félreértés is adódik. Ha az ember
fölvet egy kérdést, az még nem azt jelenti, hogy az egy ellenséges megnyilvánulás, hanem a lakosság
iránt érzett felelősség. Én, aki itt 40 éve szolgálom ezt a várost, és büszke vagyok minden eredményére,
fogadják el tőlem , hogy amiket én felvetek, azok jó szándékúak. Ezt nem láttam feltétlenül a Szociális
Bizottsági ülésen. Ezért örömömre szolgál és nagyon örülök, hogy az elnök úr és a jegyző úr is,
polgármester úr is konstruktívan állt a kérdéseinkhez. Én azt szeretném, hogyha a közgyűlés egy
bólintással megerősítené a felvetéseimet, ami azt jelentené, hogy érdemi megtárgyalásra kerülnek
ezek a napirendek. Mert itt-ott azért tapasztaltunk olyan napirendeket is, amin csak átsiklottunk. De
mondjuk egy esélyegyenlőségi programon belül, a többszörösen hátrányos helyzetűek állapota sok
más esélyegyenlőségi gondon kívül nagyon fontos kérdést és érdemi megtárgyalást kíván. Ugyanakkor
előzetesen egyeztettem az alapellátási igazgatósággal és az alapellátás több dolgozójával is, ugyanez a
központi ügyeletkérdése, az iskola egészségügyi kérdése és a város szűrővizsgálata és stratégiája is. Én
személy szerint is, meg a frakció is nagyon fontosnak tartja . Ezért én örülök, mert erre ígéret kaptunk,
hogy ezek megtárgyalásra kerüljenek. Én azt szeretném, ha erre egy megerősítés is történne, hogy erre
egy fajta garanciát is kapunk, hisz vannak napirendi pontok, ahol ezt majd a következő évben
megfogjuk tudni tárgyalni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Képviselő úr! A garancia az, hogy elfogadjuk ezt a tervezetet.
Ebben benne van . Természetesen senki nincs kizárva és lehet, hogy talán azért, mert ön még új ember
itt a közgyűlésben, ön is tegye meg azt az előlegezett bizalmat, és a jó indulatot várjuk meg. Nem tudom
mi volt a szociális bizottság ülésén, nem vettem részt. De én azt gondolom, hogy ez egy korrekt
munkaterv, senki nem zár el senkit semmitől. Dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszonyé a szó.
Dr. Rákóczi lld ikó:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
Azért kértem szót, mert meg lettem szólíttatva. Én nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy
valóban, a bizottsági ülésen egy nagyobb konstruktív bizottsági ülés volt. Én azt gondolom, hogy nem
fogadtuk vagy nem fogadta senki ellenségesként a felvetést. Inkább arra törekedtem, mint elnök, hogy
maradjunk a tényszerűségnél, és esetleg ne menjen át a felvetés egy terjengős előadásba. Bár
megjegyzem így zárójelben, hogy valóban szakmailag alátámasztott és el is fogadom, hisz ugye
képviselőtársam tényleg szakmailag, hivatását betöltő szakemberként szólt hozzá . Tényleg el is
fogadjuk. Tehát, hogy rövidebbre kívántam fogni a hozzászólást az annak az okán volt, hogy konkrétan
a tárgyra és az előterjesztésre fokuszáljunk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Arra kérném a tisztelt képviselőket, hogy pusztán a vita
kedvéért ne vitatkozzunk. Tehát eddig erről szólt ez a munkaterv. Hagyjuk az érdemi vitákat arra,
amikor a napirendi pontok jönnek. Ennek jegyében adom meg a szót Lengyel Máté képviselő úrnak.

Lengyel Máté:{képviselő) Tisztelt Képviselő úr tisztelt Közgyűlés! Csak egy minimális, apró
figyelmességre szeretném felhívni polgármester úr figyelmét. Arra szeretném kérni a Polgármesteri
kabinetet is, hogy a jövőben tárgya landó, ifjúságot érintő témáknál, ha lehet, akkor a diák
polgármestert is hívjuk meg ezekre a témákra és egyeztetésekre, illetve a közgyűlésre is . Köszönöm

szépen.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszonyé a szó.

Vassné Harman Gyöngyi:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt
Képviselőtársam! Én, mint a Szociális Bizottság tagja 2010 óta, szeretnék egy-két mondatot mondani,

tényleg nagyon röviden . Azt gondolom, hogy - amit képviselőtársam is em lített, a garanciákat - ezek a
garanciák biztos, hogy meg vannak. Nem csak a napirendekben leírva, hanem a mindennapokban,
tettek formájában. 2010 óta a város vezetése és a város szociális területein dolgozók nagyon-nagyon
sokat tettek azért, hogy a városban élők életkörülményei javuljanak. Figyelemmel kísérik a hátrányos
helyzetűeket és a halmozottan hátrányos helyzetűeket is, ahogyan képviselőtársam említette. Nyilván
mindig van tennivaló ezen a téren, nem mondhatjuk, hogy bejeztük. De azt gondolom, hogy elindult
egy folyamat, ami most is zajlik és biztos vagyok benne, hogy ezek a garanciák tettekben is megvannak.
Hiszen ez egy folyamat, és az, hogy jobbítószándékú javaslatokat tesz természetesen örömteli, és
mindenképpen azt gondolom, hogy számunkra is pozitív. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem
volna.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lezárom a vitát azzal, hogy a Szociális Bizottság
tagjainak nagy felkészültségű, konstruktív, érdemi vitákat kívánok. A bizottsági kereteket ne hozzuk be
a közgyűlésbe . Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
187/2019. {Xll.19.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
megállapításáról

A Közgyűlés

a 2020. évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
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1. számú melléklet a 187/2019.(Xll. 19.} szám ú határozathoz

KÖZGYŰLÉSI TERVEZETT ÜLÉSNAPOK

2020. ÉVBEN

FEBRUÁR

06.

FEBRUÁR

27.

MÁRCIUS

26.

ÁPRILIS

30.

MÁJUS

28.

JÚNIUS

25.

JÚLIUS

KÖZGYŰLÉSI SZÜNET

SZEPTEMBER

03.

OKTÓBER

01.

OKTÓBER

29.

NOVEMBER

26.

DECEMBER

17.
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2. számú melléklet a 187/2019. (Xll.19.) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. évi

M UNKATERVE

FEBRUÁR 06.

1./

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és

adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének
megállapítására 2021-2022-2023. évekre
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető
Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi : valamennyi bizottság
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3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 2/2019. (11.7 .) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi : valamennyi bizottság
6/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.
(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
6/b. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6/c. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók
helyzetének áttekintésére, valamint a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú projekt
keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételére
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi :

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra
készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
Előadó :

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

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási
szerződés jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:

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

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződés
jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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FEBRUÁR 27.

1./ Előterjesztés a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó:

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
2./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2019. évre biztosított pályázati
támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

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

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

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

4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról
szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

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

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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6./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
7./ Előterjeszté s a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociá lis és köznevelési osztályvezető

Véleményezi :

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

8./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

MÁRCIUS26.

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:

Dr. Illés László r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről,
és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
Előadók:

Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok

Meghívott: Varga Béla tű . ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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3./ Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (Vl.1.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Meghívottak: Gerebenics Károly tű . alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű . alezredes, tűzoltóparancsnok
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi
tevékenységéről

Előadó:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi : valamennyi bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló 13/2011. (111.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel, a Nyírvidék Képző Központ
Nonprofit Kft-vel, valamint a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő
közszolgáltatási szerződések jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhegyi Edit, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft . ügyvezetője
Furkóné Szabó Mariann, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft
ügyvezetője

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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7./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának 2019. évi tevékenységéről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

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

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

ÁPRILIS 30.
1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Egyetem tevékenységéről
Előadó:

Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020-2024. évi gazdasági
programjára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

valamennyi bizottság
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3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
4./ Beszámoló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi
szakmai tevékenységéről
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúság Bizottság
S./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló
31/2017.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Előterjesztés a „ Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „OktatóNevelő Munkáért Vietorisz-díj" kitüntetések adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

MÁJUS28.

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

Oktatókórház főigazgatója

2./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltségének tevékenységéről, jövőjéről
Előadó : llyés György megyei vezető mentőtiszt
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3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: könyvvizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

S./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák
alapító okiratainak módosítására
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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8./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzései
éves statisztikai összegzésének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi működési jelentésének jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft . ügyvezetője
Véleményezi :

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról
szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

12./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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13./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2019. évi
teljesítésére
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
14./Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. ev1 környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2020. évi
terv jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj"
adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

16./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj"
adományozá sára
Előadó : Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

JÚNIUS 25.
KÖZMEGHALLGATÁS

1/a. Előterjesztés a 2018-2023 évi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
1/b. Tájékoztató Nyíregyháza demográfiai és életminőségi helyzetéről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

3./ Előterjesztés a 2020-2021. évi óvodai nevelési év indítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. 1. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi :

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

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

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

Véleményezi : valamennyi bizottság

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

JÚLIUS HÓNAP: KÖZGYŰLÉSI SZÜNET
SZEPTEMBER 03.
1./ Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tevékenységéről
Előadó :

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
2./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi :

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

OKTÓBER01.
1./ Tájékoztató a Nyíregyháza közigazgatási területén működő lakóotthonokról
Előadók:

Németh Péter Gábor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének igazgatója, egyházi fenntartók

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: könyvvizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

OKTÓBER29.

1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2020/2021-es tanévének indításáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2020/2021-es
tanév indításáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
3./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
4./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Bu rger István -díj" adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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NOVEMBER 26.
1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 1-111. negyedévi
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

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

4./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú intézmények 2020. évi felújítási, karbantartási
feladatainak végrehajtásáról
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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5./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt.
között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésekre
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

7./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

8./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj emlékérem" adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

DECEMBER 17.

1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének
megállapítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi : valamennyi bizottság
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési
tervére
Előadó :

Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi : Pénzügyi Bizottság
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3./ Előterjesztés az ldősügyi Tanács 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné, az ldősügyi Tanács titkára
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó :

Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi:

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

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

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

Véleményezi : valamennyi bizottság

6./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonos Bizottság

7./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási
szerződés és fenntartói megállapodás jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott:
Véleményezi :

Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft ügyvezetője
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonos Bizottság
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8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. ev1
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi :

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

10./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés
adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Nyíregyháza, 2019. december 19.
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3./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Sza bályzatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására

Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az e lőterjesztést is valamennyi bizottság tárgyalta, úgyhogy
kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. 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, illetve 2 nem szavazat mellett
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm szépe n.
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 is megtárgyalta az előterjesztést, és 3 igen, illetve 2
tartózkodó szavazat mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, S igen szavazat
és 3 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a rendelt-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását S igen szavazattal, 4 nem
szavazat mellett támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizott ság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a rendelet-tervezetet S igen szavazat és 3
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztel Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A rendelettervezethez 8 módosító javaslat érkezett a bizottsági ülésen, amiket a Bizottság 3 igen és 4 nem
szavazattal elutasított. A módosítókkal kapcsola tban Főjegyző úr jelezte, hogy majd reagálni fog, így a
Pénzügyi Bizottság 4 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Főjegyző úrnak adom meg a szót.
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Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! Polgármester úrral folytatott egyeztetés, valamint a bizottsági ülésen lezajlott viták
során felmerült észrevételek alapján az előterjesztéshez előterjesztőként Polgármester úrral együtt,
két előterjesztő i módosító indítványt teszünk, amely ezáltal a normaszöveg, a tervezet része lesz. Az
egyik módosító javaslat a döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódik és a jelenlegi SZMSZ-nek megfele lő en
a továbbiakban is élni fog az alábbi passzus, amit szövegszerűen a 22.§ (S) bekezdésébe építünk be. Így
hangzik: „A rendelet-tervezethez bármely képviselő - a polgármesterhez címezve - írásos módosító
indítványt nyújthat be. Ezt az ülés előtt legalább 3 munkanappal korábban el kell juttatni a
polgármesterhez." Mivel ez a jelenlegi tervezethez képest toldás, így a jelenlegi szövegben 5-össel és
6-ossal jelzett bekezdés számozása 6-osra és 7-esre módosul. A Pénzügyi Bizottságon hangzott el ez a
felvetés. A másik módosító javaslat Polgármester úrral egyeztetve az, hogy maradna szintén a jelenlegi
szabályozás, az alpolgármesteri szabályozás vonatkozásában, az alábbi szöveggel: „ A közgyűlés a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három alpolgármestert választ. A
képviselő-testület saját tagjai közül legalább egy társadalmi megbízatású, nem saját tagjai közül
legalább egy főállású alpolgármestert választ." Így az általam megfogalmazott kógens szabályhoz
képest marad a jelenleg is, az SZMSZ-ben lévő megengedő szabályozás. Itt volt egy félreértés a
részemről, amelyért elnézést kérek, de akkor Polgármester úrral egyeztetve ez a szabályozás maradna.
Itt jegyzem meg, hogy a hatályos SZMSZ értelmében, mivel rendeletről van szó - ahogy az előbb is
elhangzott - hétfő ig lehetett írásos módosító javaslatokat tenni. Ilyen írásos módosító javaslat nem
érkezett. A bizottságokban volt még lehetőség arra, hogy módosítások kerüljenek megszavazásra. Ilyen
módosító javaslat megszavazása nem került, éppen ezért a jelenleg érvényes SZMSZ-ünk értelmében
ezt a normaszöveget változtatás nélkül javaslom elfogadni. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e valakinek
kérdése az előterjesztéshez? Beleértve a szóbeli kiegészítést is. Jeszenszki András frakcióvezető úré a
szó.
Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Két kérdésem lenne és
elnézést kérek, hogyha ez közben elhangzott bizottságon, csakhogy én egy bizottságnak vagyok a tagja .
Az egyik az a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság esetére vonatkozik. Konkrétan ugye 6 fős bizottságról
beszélünk ebben az esetben és lehet, hogy az én figyelmetlenségem, de én nem találtam benne, hogy
mi a helyzet akkor, hogyha szavazategyenlőség van a bizottságban? Ekkor, erre az esetre az SZMSZ
rendelkezik-e valamiféle lehetőséggel? Mert ez konkrétan felmerülhet kérdésként. A másik pedig a
szóbeli előterjesztéseknek a kérdésköre. Ugye a közgyűlésen szóbeli előterjesztésekkel azért, ha mást
nem, legalább a két közgyűlés közötti napirend kapcsán találkozunk és ennek a szabályozása nem teljes
az SZMSZ-ben . Ezzel kapcsolatosan lenne egy kérdésem főjegyző úrhoz, hogy ezt talán érdemes lenne,
ha nem is most, de a későbbiekben majd rendezni, akár a másik kérdést is egyébként, a
szavazategyenlőségnek a kérdését. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen . Kérdése van-e még valakinek? Nem látok jelzést.
Válaszadásra Főjegyző úrnak adom meg a szót.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Elnök úr!
A nem egyeztetett, de egyértelmű szakmai véleményem mindkét kérdésben az alábbi. Mint ahogy a
közgyűlés vonatkozásában sem ismeri a szavazategyenlőség fogalmát az önkormányzati törvény, ilyen esetben nincs megszavazva egy döntés, - ugyanez érvényes a bizottsági ülésekre is. A
szavazategyenlőség azt jelenti, hogy nem kapott többséget a döntés, nincs megszavazva. Erre
vonatkozóan a hatályos jogszabály értelmében nem is tehetünk egyéb szabályozást. A szóbeli
előterjesztés vonatkozásában egyértelmű az a javaslat, ami most megfogalmazásra került, egyértelmű
a célja is. Úgy gondoljuk, hogy az előző években nagyon sok probléma, bizonytalanság volt a szóbeli
előterjesztésekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a közgyűlés megalapozott döntéseket hozzon, akár
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jogalkotói hatáskörében, rendeletek során, akár határozatok során, komoly bizonytalanságot,
jogbizonytalanságot eredményezhet a szóbeli előterjesztéseknek a kérdésköre. Ezért történt meg
ennek a szabályozásnak a visszaszorítá sa. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Hozzászólni kíván-e valaki az
Máté képviselő úr.

előterjesztéshez?

Lengyel

Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Az új SZMSZ-ben az ülés levezető
számára, tehát Polgármester úr számára olyan plusz jogosítványokat tettek bele, ami a jelenlegiben
nem volt. Ilyen például az, hogy a Polgármester úr, vagy itt az ülés levezetője megtagadhatja a
képviselőtől a szót, illetve nincs konkrétan meghatározva, hogy mely esetekben lehet megvonni a szót
a képviselőtől. Nagyon bízok benne, hogy nem az elmúlt egy éves tapasztalat alapján engem tisztelt
meg külön figyelmével a Polgármester úr, illetve az előterjesztő és nem egy Lengyel paragrafusról van
szó. Én arra tennék most is javaslatot, ahogy korábban a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy ez a plusz
jogosítvány, tehát a 17.§ (2) bekezdésének d) és b) pontja az kerüljön ki az SZMSZ jelenlegi
tervezetéből, tehát a Polgármester úr ne tagadhassa meg a szó jogát egy képviselőtől, hogyha fel
szeretne szólalni a közgyűlésen . Illetve maga a 2.§ a jelenlegi SZMSZ alapján legyen újra átültetve, tehát
a jelenlegi szabályozás legyen érvényben a tervezetben is. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Képviselő úr! Ne értse félre a helyzetet, és ne értékeljen túl
sem személyeket, sem dolgokat. Semm ilyen ilyen dolog nincs ebben. Túlzott hatáskör sincs, pontosítás
van, de a szakszerű válaszadásra Főjegyző urat kérem .
Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy Polgármester úr
röviden, de nagyon szakszerűen elmo ndta . Valóban pontosításról van szó, de hogy teljesen egyértelmű
legyen, ezt a vitát lefolytattuk a Pénzügyi Bizottságon, de itt akkor ismételten elmondom. A szó
megvonása és a szó megtagadása tartalmilag és értelmileg eddig is szerepelt a levezető elnök
hatáskörei között. Szükség van erre továbbra is, a teljes pontosítás miatt tettük bele. A szó megvonása
azt jelenti, hogy már beszél a hozzászóló, és Polgármester úr elveszi tőle a szót. A megtagadás pedig
azt jelenti, hogy nem ad szót neki. Az SZMSZ-ben továbbra is az a szabály, hogy egy képviselő egyszer
S percben, majd még egyszer 2 percben szólhat hozzá. Amennyiben harmadszor is szólásra jelentkezik,
milyen más jogosítvánnyal élhet a polgármester, minthogy megtagadja a hozzászólást. Ebben
semmilyen szankció vagy semmilyen keménykedés nincs, ez egy teljesen normális dolog, és igazodik a
Magyar Országgyűlés és a megyei jogú városok gyakorlatához. Ez egy konzekvens, jól felépített
szabályozás és ahogy mondtam, egyértelműen pontosítja és logikussá teszi azt a folyamatot, amellyel
a levezető elnök élhet. Semmilyen új jogosítvány nincs benne. Még egy dolog. Egyértelműen benne
van az új SZMSZ tervezetében - ezt gondolom bizottsági elnök úr is olvasta, - hogy amennyiben a
polgármester ezen jogosítványával él, tehát a b) és ad) pont szerinti jogosítványával, abban az esetben
köteles megindokolni ezt a döntését. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Annyit tennék ehhez, hogy kértem Főjegyző urat, nézzék
meg a megyei jogú városok SZMSZ-eit. Ott ez mindenhol szerepel, szinte mindenhol. Ez egy szigorú
szabályozás és azon a megyei jogú városok SZMSZ-ei, ahol ma már a választások után ellenzéki
polgármester van. Ebben nincs semmilyen politikai kérdés, ez az ülés vezetésének biztosítását szolgálja
és az ülés rendjének a biztosítását. Igen, azt mondja Főjegyző úr, hogy sokkal szigorúbb szabályozások
vannak a többi megyei jogú városnál. Engem többször ért az a kritika, hogy talán túlzottan
nagyvonalúan, egyes hozzászólásoknál már-már indokolatlan türelemmel viselem a helyzetet. Nyilván
nem szeretnék felidézni semmit, nehogy személyeskedésnek tűnjön. Ez nem személyes ügy, de itt
pusztán erről van szó. Lövei Csaba képviselő úré a szó.
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Lövei Csaba :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! Először is, én megköszönném
úrnak a módosító indítványát, ez nagyon fontos számunkra is, de azt hiszem a választópolgárok
számára is, hogy a módosító indítvány beadását lehetővé teszi ez a módosítás, ezt üdvözöljük. Ettől
függetlenül az ellenzéki képviselőcsoport, az ellenzéki frakció ezt az SZMSZ módosítást, ezt a
módosított SZMSZ-t nem fogja megszavazni ugyanúgy, ahogy a bizottságokon tettük. Tettük ezt azért,
mert részleteiben Jeszenszki és Lengyel képviselőtársam beszélt már erről és talán lesz még ellenzéki
képviselő, aki bizonyos részletekben fel fog szólalni. Általánosságban az a politikai véleményünk róla,
hogy ez szellemiségében a mi felfogásunktól idegen. Léteznek természetesen központosított vezetési
stílusok, - ez döntően nem is az SZMSZ törzsszövegében, hanem a melléklete kben található meg, majd
ki is fogok rá térni, hogy mik ezek részletesen, - amelyek, mint ahogy mondtam még egyszer, tőlünk
idegenek. Mi azt gondoljuk, hogy természetesen van létjogosultsága, adott esetben igazolható a
hatékonysága is egy központosított vezetési stílusnak. De mi egy, hogy úgy fogalmazzak
társadalmasított, a városlakókat minél szélesebb körben - ha ez sokszor problémás is - bevonó
városvezetési stílusnak vagyunk a hívei. Zárójelben említem meg, hogy egy kérdésben tegnap is volt
itt, ebben a teremben egy lakossági fórum, ami számomra azt igazolta, hogy nem elfecsérelt idő minél
alaposabban külön járni kérdéseket a lakosság bevonásával, mert ez sok problémát spórolhat meg és
derülhetnek ki félreértések, zárójel bezárva. Tehát mi ezt nem fogjuk megszavazni. Ha konkrétan meg
kell néhány dolgot neveznem, akkor azt mondanám, hogy például, ami a múlt ciklusban került
módosításra - az interpelláció áthelyezése a közgyűlés végére - olyan pont, ami számunkra nem
elfogadható. Illetve utaltam az előbb a mellékletekre, itt a polgármesteri hatáskörökre utalnék,
különösen a gazdasági társaságok feletti felügyeleti jog, illetve a közbeszerzések kérdése, amiről azt
gondoljuk, hogy nekünk nem szimpatikus szabályozás. Tehát ha konkrétumokat kell mondanom, akkor
ezek azok tulajdonképpen, többek között, ami miatt mi ezt nem fogjuk elfogadni. Annyit mondanék
még itt a felszólalás végén, hogy Polgármester úr utalt ellenzéki önkormányzatokra. Itt van egy
kialakulóban lévő gyakorlat. Ezek tapasztalatai, illetve különböző az önkormányzatok működésére,
átláthatóságára vonatkozó civil szervezeti elkészült szakértő i véleményre támaszkodva természetesen
mi, - ha már most megfogalmaztuk, hogy ezzel szellemiségében nem értünk egyet, - nem kívánjuk
megszavazni. A későbbiekben ezeknek a tapasztalatai alapján, más városok tapasztalata alapján mi
természetesen mind az SZMSZ-hez, mind ennek mellékleteihez, mind az egyéb városi rendeletekben
szabályozott városvezetési stílust, koncepciót, átláthatóságot érintő kérdésekhez később fogunk önálló
rendelet-tervezeteket beadni. Tehát erre szeretnék még itt a felszólalásban utalni. Ettől függetlenül
köszönöm szépen Jegyző úrnak, illetve az általa irányított apparátusnak az SZMSZ módosításban
végzett munkáját. Még egyszer azt, hogy megértették, hogy szükséges ennek a múlt, most már
leváltásra kerülő SZMSZ-nek a szabályozását átvenni, ami módosító indítványokra utal. Köszönöm
szépen.

Jegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András frakcióvezető úré a szó.
Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Az első mondat az én
számból is a köszönet, hiszen köszönjük azt a fajta tevékenységet a Hivatal részéről, amely az egységes
szerkezetű elkészítésre irányult. De nyilvánvalóan vita van azért több kérdésben közöttünk. Az első
talán, ami a legegyszerűbb megfogalmazást igényli az a nyitottság, mint fogalom kérdése. Ugye
Polgármester úr nyitottságról beszélt. Nyilvánvalóan 2010-11 óta ezekben a kérdéskörökben
közöttünk több tekintetben volt vita. Bizonyos dolgokban az, hogy mi mit tekintünk ellenzéki
politikusként nyitottnak vagy éppen a FIDESZ-KD NP-s városvezetés mit tekint nyitottnak, abban nem
feltétlenül kell, hogy megegyezzünk. Hiszen éppen erről szól a demokrácia és éppen ezért erről szól a
véleménykülönbség is. Igen, ahogy Lövei Csaba képviselőtársam is említette, pontosan emiatt nem
fogjuk tudni támogatni ezt az SZMSZ-t. Konkrétan miért is? Csaba beszélt róla . Lövei képviselőtársam
és én visszautalnánk az előző napirendi pontra. Ugye ott volt két olyan javaslatunk, az utolsó kettő, a
12-es és a 13-as napirendi pont, ami a gazdasági társaságoknak a tevékenységet érintette, illetve azt,
hogy annak az átláthatóságát valamilyen mértékben fokozni szeretnénk. Abban a kérdésben, amit ott
megfogalmaztunk, kaptunk lehetőséget, garanciát arra, hogy ebben valóban, ha már a nyitottságnál
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maradunk, nagyobb nyitottságot kapunk a városvezetés részéről. Ugyanakkor azt fontos leszögeznünk,
hogy 2011 óta alapvetően foglalunk állást azzal a fajta működéssel szemben, amely a polgármesteri
hatásköröknek a centralizmusát jelenti. Ezt megfogalmaztuk 2011 óta az elmúlt 9 évben jó néhányszor
itt a közgyűlésen. Megfogalmaztuk a költségvetés kapcsán és természetesen nyilván elengedhetetlen,
hogy megfogalmaztuk ezeket a kampány során is. Nyilván ahhoz, amit mi saját magunk számára
alapelvként is megfogalmaztunk, mi abban hiszünk, hogy a gazdasági társaságok tevékenységének a
felügyelete a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ebben mi nem változtatunk véleményt, hiszen mi azt
gondoljuk, hogy ebben ez lenne a helyes. Mint ahogyan azt gondoljuk helyesnek, hogy ha megfogalmaz
az SZMSZ egyfajta ülés előtti menetrendet, például a 7 nap vagy a 3 nap tartásában, akkor ahhoz azért
nagyon fontos lenne, hogy ténylegesen alkalmazkodjunk. Hiszen összeszámolva itt, azért egy-egy ilyen
közgyűlésen 7-800 oldal is lehet akár egy adott közgyűlésnek az anyaga, és bizony azért ezeknek az
anyagoknak az ismertéhez nyilvánvalóan akár azt kell, hogy mondjuk, idő is kell . Hiszen ezeket fel kell
dolgozni, meg kell ismerni és nyilván magunk között is meg kell vitatni, mielőtt ide felelősségteljesen a
közgyűlés elé kerülhet. Éppen ezért az alapelvi különbség miatt nem tudjuk támogatni az SZMSZ-t, de
közben ez nem jelenti azt, hogy nem leszünk konstruktívak Nyíregyházát érintően. Hiszen a mi
felelősségünk ugyanaz, Nyíregyházáért vagyunk itt. Nyíregyházáért dolgozunk és ennek megfelelően
fogunk a közeljövőben is javaslatokat megfogalmazni, ahogyan azt Képviselőtársam említette,
egyébként konkrét előterjesztések formájában is akár. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólást. Szavazás előtt arra
kérem a tisztelt képviselőket, hogy ne az utolsó pillanatban jelezzék hozzászólási igényüket, amikor
már le akarom - most már másodszor - zárni a vitát. Tehát ez a napirendi pont megy - már nem is
tudom, - fél órája. Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszonyé a szó .
Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr! Köszönöm szépen a lehetőséget még azzal
a kiegészítéssel is, hogy időben nyomjuk meg a gombot. Nagyon fontosnak tartom azt, amit elmondtak
a képviselőtársaim, de engedje meg Polgármester úr, hogy vitába szálljak egy-két gondolattal. A
Szervezeti és Működési Szabályzat, amit jelen esetben napirendi pontként tárgyalunk, az alfája és
omegája a működésünknek. Nagyon fontos, hogy ez úgy legyen rendben és olyan pontos
szabályozásokat,
rendelkezéseket
tartalmazzon,
ami
az
itteni
tevékenységünket,
a
határozathozatalokat, a vitákat és az azzal összefüggő tevékenységünket pontosan úgy szabályozza,
hogy abban ne lehessen a későbbiekben joghézagot találni. Nem baj, ha van véleményeltérés - nekem
is ez a véleményem, - de az racionális alapon nyugodjon. Nem tudok egyetérteni azzal, amit Lövei
képviselő úr mondott, felírtam: „szellemiségében nem értünk egyet vele, illetve nem szimpatikus a
szabályozás". Számomra jogilag ezek megfoghatatlan fogalmak, hogy nem szimpatikus és
szellemiségében nem értek egyet. Természetesen, ha bármilyen Alaptörvényt sértő jogszabályi
rendelkezés található ebben a rendeletben, - ami egyébként helyi szintű jogszabály ezt nagyon jól
tudjuk, és a közgyűlés hatásköre ezt fogadni, - akkor vitába lehet szállni vele . De ezt, hogy
szellemiségében vagy nem szimpatikus, én ezt nem tudom racionális érvként elfogadni. Köszönöm
szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. A szavazás előtt én is reagálnék néhány dologra. Itt
összecsúsztak dolgok, szándékosan vagy nem szándékosan. Az, hogy társadalmasítás, az teljesen más
kérdés, az a tegnapi lakossági fórum kérdése volt. Szerintem kevés önkormányzat tartott az elmúlt
kilenc évben annyi lakossági fórumot, mint mi. Az, hogy a stílus meg az az ember nem szimpatikus/nem
tetszik, nem a szabályozás. Itt a szabályozás hatékonyságáról van szó. Egyébként pedig azt javaslom az
ellenzéki képviselők részére is megfontolásra, hogy 2010-ben amikor én idejöttem, az önkormányzati
cégek többsége a csőd szélén volt. Azóta egy sem. Más a tulajdonosi felügyelet, más a társadalmasítás
és más a közgyűlés felügyelete is. Egyrészt vannak bizottsági hatáskörök, kell lenni polgármesteri
hatáskörnek. Megkérdezem, mindig megkérem az ellenzéki képviselőket, hogy a felügyelő bizottságba
olyan személyeket delegáljanak, akik el tudják olvasni, értelmezni a mérleg és az üzleti beszámolót. Ha
nem, akkor hiába mennék a kórházba főigazgató úrhoz, hogy én is részt vennék egy orvosi
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megbeszélésen, konzíliumon, nem értek hozzá . Ezért nem megyek oda. Tehát azért vannak szakmai
kérdések. A tulajdonosi felügyelet modelljére talán már nem emlékeznek - az újak semmiképp, nem
tudom, a régiek akarnak-e? Az Állami Számvevőszék, aki elég kritikus, Nyíregyházát külön kiemelte és
díjazta is, hogy itt milyen hatékony a tulajdonosi felügye let. Egyébként, ha nem lenne hatékony,
ugyanott tartanánk, mint 2010 előtt. Természetesen a hat áskörrel együtt a felelősség is együtt já r, ezt
nem szabad kettéválasztani. Én nem is bánnám, ha végignéznék az ellenzéki vezetés megyei jogú
városok SZMSZ-eit, különösen Lövei képviselő úr, mert én példá ul két városról tudok, ahol ugyanezt
vették át, - a nyíregyházi modellt - október után a cégek tulajdonosi felügyelete vonatkozásában. Ha
valami jól működik, ha valami szakmai kérdés, akkor abból ne csináljunk politikai úton olyan dolgot,
ami azt lebonthatja . Én ezért kifejezetten azt gondolom, hogy ez 9 éven át bizonyítottan járt .
Bizonyított, hogy ez egy jó modell. Én ezt el tudnám fogadni, ha jó lett volna, de nem volt jó modell,
tisztelt ellenzéki képviselő. Ott vannak az eredmények. Idézzék fel, nézzék meg a 2010 előtti években,
hogy álltak az önkormányzati cégek. Tragédia, olyan állapotban voltak. Az interpellációkat tekintve
annyi történik ugye, hogy a 9 év alatt talán egyszer éltek interpe llációval, Képvise lő úr. Hát ezt azért ne
dramatizáljuk megint. Ott vannak a lehetőségek és én nagyon örülnék, hogy ha tájékozódnának, nem
csak központi politikai utasítások mentén gondolkodva, hanem hogy a többi megyei jogú városban, ugye most már van több ellenzéki vezetésű, - milyenek az SZMSZ-ek és milyen a stílus. Na, ennek
sze llemében kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az e lőte rjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 13 szavazattal, 9 ellenszavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

26/2019.(Xll.20.)
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Sze rvei Szervezeti
és M űködési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű l ése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Fej ezet
Általános rendelkezések

1. Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és Szervei megnevezése, székhelye

1.§ (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban : Önkormányzat ), 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: közgyűlés) megnevezése és székhelye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4401 Nyíregyháza, Kossut h tér 1.
2.§ A közgyűlés szervei:
(1) A közgyűlés bizottságainak megnevezése :
a) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (tagjainak száma: 6 fő)
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b) Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság (tagjainak száma: S fő)
c) Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
d) Pénzügyi Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)
e) Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
f) Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármest er)
(3) A közgyűlés hivatalának megnevezése és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgá rmesteri
Hivatala (a továbbiakban : polgármesteri hivatal), 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
(4) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző)
(5) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Tá rsulás (a továbbiakban: Tá rsulás)
2. Az önkormányzat jelképei és bélyegzői

3 .§ (1) Az Önkormányzat címere hengerített pajzs alakú, vízszintesen két mezőre osztva. A felső,
égszínkék mezőben kétfelől magasan kinőtt és természet es színne l festett nyírfák között egy vörös
fedésű fehér templom áll, tornyán ezüst csillaggal, - a város nevét jel által kifejezve. A pajzs alsó, vörös
mezőjében pedig egy búzavirág színű karmányba öltött emberi kar, markában arany kalászokkal, - a
mezőgazdaság legfőbb ágát szemléltetve. A pajzson pedig egy ötágú, gyöngyökkel és drágakövekkel alsó részén kék-vörös-kék-vörös-kék, öt ágában pedig vörös-kék-vörös-kék-vörös színűekkel - ékesített
aranykorona fekszik, s az egészet arany szálakba foglalt fehé r környezet veszi körül. A pajzsot - a korona
két alsó széléig - két oldalán - 1-1 kifelé néző stilizált griff tartja, alattuk indás díszítéssel.
(2) Az Önkormányzat zászlója - a címer színeivel megegyező - égszínkék és vörös színű zászló, rajta
középen elhelyezve a város címere és a címer alatt vízszint esen „ Nyíregyháza" arany színű felírat.
(3) Az Önkormányzat bélyegzője kör alakú, középen az önko rmányzat címerével, s a címer alatt félkör
alakban „Nyíregyháza Megyei Jogú Város" felirattal.
(4) A közgyűlés körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a közgyűlés
elnevezését és a bélyegző sorszámát.
(S) A címer rajzát az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A címer, zászló és a pecsét használatának rendjét Nyíregyháza Város címere, zászlaja, d íszpecsétje
használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet sza bályozza.
3. Az Önkormányzat kitüntetései

4.§ Az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket és azok adomá nyozásának rendjét az önkormányzat
által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjé ről szóló önkormányzati rendelet
szabályozza.
4. Az Önkormányzat hivatalos honlapja

S.§ Az Önkormányzat hivatalos honlapja: varoshaza.nyiregyhaza. hu

II. Fejezet
A Közgyűlés
S. A közgyűl ésre vonatkozó általános rendelkezések

6 .§ (1) A közgyűlés tagjainak száma a polgármesteri tisztséget főá llásban betöltő polgármesterrel
együtt 22 fő .
(2) A közgyű l és alakuló és munkaterv szerinti ülést tart, továbbá a munkatervben nem szereplő ülést
(a továbbiakban : rendkívüli ülés) tarthat. A közgyű lés elfogad ott munkaterve szerint, de évente
legalább 8 ülést tart.
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(3) A közgyűlés ünnepi ülést tarthat jeles évfordulók, jubileumok alkalmából, melynek összehívására,
levezetésére a közgyűlés munkaterv szerinti és a rendkívüli ülésére vonatkozó szabályokat nem kell
alkalmazni.
(4) A közgyűlés üléseinek helye a székhelye, de dönthet arról eseti jelleggel, hogy ülését a székhelyétől
eltérő helyen tartja meg.
6. Az alakuló ülés
7.§ Az alakuló ülés lehetséges napirendjei:
a) a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választások eredményéről,
b) az önkormányzati képviselők eskütétele,
c) a polgármester eskütétele,
d) előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására,
e) előterjesztés az SZMSZ megalkotására vagy felülvizsgálatára,
f) előterjesztés az alpolgármesterek megválasztására,
g) az alpolgármesterek eskütétele,
h) előterjesztés az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására,
i) előterjesztés a közgyűlés bizottságainak és tagjainak megválasztására,
j) a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele.

7. A

képviselők

jogai és kötelességei

8.§ (1) A képviselő munkájához, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott jogainak érvényesítéséhez a szükséges tájékoztatást, jogszabály ismertetést és ügyviteli
közreműködést - a polgármesteri hivatal útján - a jegyző biztosítja .
(2) A képviselő a polgármesternek köteles bejelenteni, ha az összehívott közgyűlés ülésén nem tud
részt venni.
9.§ (1) A közgyűlésben képviselettel rendelkező pártok, egyéb szervezetek a képviselői tevékenységük
összeghangolására képviselő csoportot (a továbbiakban: frakció) hozhatnak létre. Az alakuló ülésen a
frakció megalakítását, tagságának létszámát és a vezetőjé nek nevét a polgármesternek be kell
jelenteni.
(2) A frakció megalakításához és működéséhez ugyanazon párthoz és az egyesülési jogról szóló törvény
szerint bejegyzett társadalmi szervezethez tartozó legalább három képviselő szükséges.
(3) A független képviselőt a frakció létszámának meghatározása szempontjából úgy kell tekinteni,
mintha jelölő szervezet jelöltjeként szerzett volna mandátumot.
(4) Egy képviselő csak egy frakcióhoz tartozhat.
(5) Frakció tagságának megszűnése esetén a képviselő csak 3 hónap elteltével csatlakozhat más
frakcióhoz.
10.§ Az Önkormányzat a képviselők számára személyenként legfeljebb 35 m 2 alapterületű,
munkavégzésre alkalmas irodahelyiség térítésmentes használatának lehetőségét biztosítja. Az azonos
frakcióhoz tartozó képviselők számára a helyiség használatot lehetőleg egy ingatlanon belül kell
biztosítani.
8. Az ülések tervezése, előkészítése
11.§ (1) A közgyűlés az előrelátható feladatok előkészítése érdekében éves munkatervet fogad el.
(2) A munkaterv előkészítése a polgármester és a jegyző feladata, amelynek során javaslatot lehet kérni
a bizottságoktól, a nemzetiségi önkormányzat testületétől, az önkormányzati intézmények, a
közszolgáltatást nyújtó szervezetek és a társadalmi szervezetek vezetőitől, valamint a képviselőktől.
(3) A tárgyév munkaterve legkésőbb az előző év utolsó közgyűlési ülésén kerül elfogadásra.
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(4) A munkaterv meghatározza a testületi ülések tervezett időpontjait, az ülések tervezett napirendjeit,
megnevezve azok előadóit, valamint a véleményező bizottságokat. A munkatervtől szükség esetén el
lehet térni.
(S) A munkaterv végrehajtásáért a polgármester felelős.

9. A közgyűlési előterjesztések formai és tartalmi követelményei

12.§ A közgyűlési előterjesztés:
a) írásbeli előterjesztés,
b) sürgősségi indítvánnyal előterjesztett írásbeli előterjesztés,
13. § (1) Írásbeli közgyűlési előterjesztés benyújtására jogosult:
a) a polgármester,
b) az alpolgármesterek,
e) a bizottságok elnökei,
d) a képviselők,
e) a jegyző,
f) az aljegyző,
g) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,
h) egyes átfogó önkormányzati területekért felelős dolgozók,
i) azon szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámol vagy tájékoztatást ad,
j) az, akit a polgármester előterjesztőként felkér.
(2) Az előterjesztés előadója az előterjesztő megbízása alapján má s is lehet. Az írásbeli előterjesztés
tervezetét az ülés előtt legalább 10 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.
(3) Az írásbeli előterjesztéshez borítót kell készíteni, amely tartalmazza:
a) az előterjesztő megnevezését,
b) az ügyiratszámot,
e) az ügyintéző megnevezését,
d) az előterjesztés tárgyát,
e) az előterjesztő és az előterjesztés elkészítését felelős belső szervezeti egység vezetőjének aláírását,
f) a törvényességi véleményezést végzők aláírását,
g) a véleményező bizottságok megnevezését,
h) ha az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra, ennek a tényét.
(4) Az előterjesztés első része általában tartalmazza:
a) a napirendre tűzés indokát, az esetleges korábbi döntések végrehajtását, többoldalú, tárgyilagos
elemzés alapján a helyzet értékelését, az elért eredményeket, a meglévő hiányosságokat, azok okait,
az elérni kívánt célt,
b) gazdasági, pénzügyi kihatású javaslatoknál a megvalósításhoz szükséges eszközök, a pénzügyi
fedezet biztosításának módját,
e) a lehetséges döntési változatok indoklását,
d) a döntéshez szükséges egyéb információs anyagokat is.
(5) Az előterjesztés második része a határozati javaslat, amely tartalmazza :
a) az előterjesztés első részének elfogadására irányuló javaslatot,
b) egyértelműen megfogalmazott feladat-meghatá rozást, döntési változatok esetén erre utalással a
döntési javaslatokat,
e) j avaslatot a megvalósításhoz szükséges eszközök, feltételek biztosítására, és
d) a végrehajtás határidejét, a felelősök megjelölését.
(6) Az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai feladatkörükben előzetesen véleményezik.
14. § (1) Sürgősségi indítványt írásban, a közgyűlési meghívóba n napirendi javaslatként feltüntetett
előterjesztéshez, a sürgősség tényét megindokolva a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők,
a bizottsági elnökök és a jegyző terjeszthet elő, melyet legkésőbb az ülést megelőző munkanapon 12
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óráig kell eljuttatni írásban a polgármesterhez. Sürgősségi indítvány rendelet-tervezethez nem
terjeszthető elő .

(2)A sürgőséggel történő tárgyalásról a közgyűlés vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. Ha az
indítványt a közgyűlés elfogadja akkor az indítvány tárgyát képező napirendet a közgyűlés első
napirendi pontként tárgyalja meg.
(3) Két vagy több elfogadott sürgősségi indítvány esetén tárgyalásuk sorrendjét a közgyűlés határozza
meg.

10. Az ülések összehívása, vezetése
15.§(1) Az ülést a polgármester, akadályoztatása esetén a közgyűlés tagjai közül választott
alpolgármester hívja össze és vezeti.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós
akadályoztatásuk esetén a közgyűlés ülését a legidősebb képviselő (a továbbiakban : korelnök) hívja
össze és vezeti.
(3)
A meghívót a polgármester, akadályoztatása esetén a közgyűlés tagjai közül választott
alpolgármester, a (2) bekezdés szerinti esetben a korelnök írja alá. A meghívónak tartalmaznia kell az
ülés helyét, idejét, a javasolt napirendet, a napirendi pont előadóját, a véleményező bizottság
megnevezését és ha a napirendi pont megtárgyalásához szükséges a meghívott nevét.
(4) A meghívót és a napirendi pontok írásos előterjesztéseit, továbbá az azok megvitatásához szükséges
egyéb információs anyagokat az ülés előtt 7 nappal kell a hivatalos honlapon megjeleníteni.
Amennyiben a meghívó megjelenítésének időpontjáig sürgősségi indítvány érkezik, úgy azt is
mellékelni kell.
(5) Az ülést határozatképtelenség miatt 7 napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni.
16.§ (1) A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) Nyíregyháza Megyei jogú Város országgyűlési képviselőit,
b) nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert,
c) a jegyzőt,
d) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
e) a tárgyalt napirendi pont előkészítésében részt vevő ügyintézőt.
(2) A közgyűlés ülésére, ha a napirendi pont megtárgyalásához szükséges meghívást kaphatnak:
a) az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az
előterjesztés tárgyalásánál a polgármester megítélése szerint szükséges,
b) önkormányzati intézmények vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál a
polgármester megítélése szerint szükséges,
c) egyéb szervek, szervezetek vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál a
polgármester megítélése szerint szükséges.
17.§ (1) Az ülés vezetőjének feladatai:
a) megnyitja az ülést,
b) megállapítja az ülés határozatképességét,
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére, utalva a benyújtott sürgősségi indítványra és szóbeli
előterjesztésre,

d) ismerteti a benyújtott interpellációkat, kérdéseket megfogalmazó képviselők nevét,
e) a napirendi pontok tárgyalása során megnyitja, vezeti, és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a
határozati javaslatokat és a rendelet-tervezeteket,
f) megállapítja a szavazás eredményét
g) fenntartja és biztosítja az ülés zavartalan rendjét, az ülés végén ismerteti a következő közgyűlési ülés
időpontját, majd bezárja az ülést.
(2) Az ülés vezetője az ülés vezetése körében a következő intézkedések megtételére jogosult:
a) a szó megadására,

b) a szó megtagadására,
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c) tárgyra térésre való felszólításra,
d) a szó megvonására,
e) a hozzászóló figyelmeztetésére az üléshez méltatlan személyeskedés esetén, ha az üléshez nem illő,
másokat sértő kijelentéseket használ,
f) rendbontás esetén - a képviselők, az alpolgármesterek, a jegyző kivételével - az ülésteremből való
kiutasításra.
(3) Az ülés vezetője a (2) bekezdés b) és d) pontjai szerinti intézkedését indokolni köteles.
(4) Az ülés napirendjének elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. Ennek
során előbb a napirendet módosító, kiegészítő javaslatokról kell dönteni, a sürgősségi indítványról,
majd az esetleges módosított, kiegészített eredeti napirendi javaslatról.
(S)Az önkormányzati képviselő az önkormányzati törvény szerinti személyes érintettségét a napirendi
pont tárgyalása előtt köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség első ízben történő elmulasztása
esetén figyelmeztetés alkalmazására kerül sor, további esetben a mulasztónak a bejelentési
kötelezettség elmulasztásáról való tudomásszerzéskor érvényes tiszteletdíja - a mulasztások számától
függetlenül - 10 %-kal csökken. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség
elmulasztása miatt a jogkövetkezmény a mulasztás tudomásra jutásától számított 30 napon belül, de
legkésőbb a tény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül állapítható meg.
(6) A közgyűlés üléséről hangfelvétel készül, nyílt üléséről képfelvétel készülhet.

11. A tanácskozás rendje

18.§ Napirendi pontonként:
a) A napirendi pont előadója indokolt esetben szóbeli kiegészítést adhat.
b) A polgármester az előterjesztés felett a vitát megnyitja. A képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak az előadóhoz kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. A vitában egy
hozzászólás időtartama legfeljebb S perc, az ismételt hozzászólás időtartama legfeljebb 2 perc.
c) A napirendi pont előadója, a frakcióvezetők és az érintett bizottság elnöke a határozathozatalt
megelőzően egy alkalommal bármikor felszólalhat.
d) A polgármester esetenként engedélyezheti az ülésen nem meghívottként megjelentek
hozzászólását, legfeljebb S perc időtartamban .
e) A napirendi pont megtárgyalása során a jegyzőnek bármikor szót kell adni törvényességi kérdésben.
A jegyző jogosult ezzel összefüggésben kérdést is feltenni és véleményt nyilvánítani.
f) Az előterjesztő előterjesztését a napirend elfogadásáig visszavonhatja.
g) A vitát a polgármester zárja le. A vita lezárását bármelyik képviselő is soron kívül javasolhatja. E
javaslatról a közgyűlés vita nélkül határoz.
h) A vita lezárása után a napirend előadója összességében 10 perc időtartamban válaszolhat a
hozzászólásokra.
i) Az előterjesztések feletti szavazás során előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő
indítványokat, javaslatokat kell egyenként szavazásra bocsátani, majd az előterjesztésben szereplő esetleg már módosult, kiegészült - rendelet-tervezetet, határozati javaslatot. Szavazás előtt az előadó
nyilatkozik, hogy egyetért-e a módosító, kiegészítő indítványokkal.
19. §Ügyrendi kérdésben, különösen az ülés vezetésével, rendjével összefüggésben, valamint az éppen
tárgyalt ügy tárgyalási módjára, vagy a vita egészének módszerére vonatkozóan bármely képviselő
soron kívül - legfeljebb 2 percre - szót kérhet és javaslatot tehet. A vita lezárását megelőzően a
napirend előterjesztője, vagy az ülés mindenkori vezetője kérheti, indítványozhatja a napirend
tárgyalásának elhalasztását. Ezen esetekben a közgyűlés vita nélkül határoz. Amennyiben a
polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászóló képviselőtől
megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.
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12. Kérdés, interpelláció
20.§ (1) A képviselők a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottsági elnökökhöz
önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt intézhetnek, felvilágosítás kérése
céljából kérdést terjeszthetnek elő.
(2) Az interpellációt és a kérdést az ülés előtt legalább 3 naptári nappal korábban, legkésőbb 12 óráig
írásban kell benyújtani a polgármesterhez.
(3) Nem nyújtható be interpelláció olyan ügyekben, amelyek az adott ülés napirendjén szerepelnek.
(4) Az interpelláció tárgyát címszerűen meg kell jelölni, továbbá meg kell nevezni a címzettet. Az
interpellációnak tartalmaznia kell a vele kapcsolatos tények és körülmények közlését.
21 .§ (1) Az interpellációk és a kérdések tárgyalására minden munkaterv szerinti ülésen a nyilvános ülés
napirendi pontjainak tárgyalását követően együttesen legfeljebb 80 percet kell biztosítani. Ezen
időtartam alatt valamennyi frakció és a bejelentett frakcióhoz nem tartozó képviselők számára
együttesen lehetővé kell tenni, hogy legalább egy - általa, vagy valamely tagja által benyújtott interpelláció és kérdés tárgyalására sor kerüljön.
(2) Az interpelláció az ülésen 4 perc időtartam alatt terjeszthető elő. A válaszra 5 perc, a válasz
elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattételre 1 perc áll rendelkezésre.
(3) Kérdés feltevésére és a válaszra egyaránt 2 perc áll rendelkezésre. Kérdés esetében a képviselőnek
viszontválaszra nincs joga.
(4) A kérdésre, interpellációra a közgyűlés ülésén szóban, ha a kérdés vagy az interpelláció részletesebb
vizsgálatot igényel, úgy 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni.
(5) Ha az interpelláló a választ nem fogadja el, a közgyűlés vita nélkül határoz az interpellációra adott
válasz elfogadásáról. Ha ennek során a közgyűlés a választ nem fogadja el, az ügyet az illetékes
bizottsághoz utalja, vagy eseti bizottságot alakíthat az interpelláció kivizsgálására . Az interpelláló
képviselő a vizsgálatot végző bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet. A bizottság a
vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek a következő ülésén beszámol.
(6) Kérdés esetében a közgyűlés nem határoz a válasz elfogadásáról.
13. A döntéshozatali eljárás
22.§ (1) A közgyűlés döntésével rendeletet alkot, határozatot hoz.
(2) A határozat - a jogszabályban meghatározottakon túl - tartalmazza
a) a közgyűlés döntését,
b) a végrehajtására szolgáló határidőt és a végrehajtásért felelős megnevezését.
(3) Önkormányzati rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát a polgármesternél
kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, a bizottságok elnökei, az alpolgármesterek, a jegyző.
(4)A rendelet-tervezetet az előterjesztések tartalmi előírásainak, valamint a vonatkozó jogszabályban
meghatározott jogszabály-szerkesztési követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
(5) A rend elet-tervezethez bármely képviselő - a polgármesterhez címezve - írásos módosító
indítványt nyújthat be. Ezt az ülés előtt legalább 3 munkanappal korábban el kell juttatni a
polgármesterhez.
(G)A lakosság jogait és kötelességeit alapvetően érintő rendelet-tervezeteket az érintett érdekvédelmi,
tudományos és társadalmi szervezetek bevonásával szervezett szakmai és társadalmi fórumokon meg
kell vitatni.
(7) Minősített többség szükséges a döntéshozatalhoz az önkormányzati törvényben meghatározott
eseteken kívül az alábbi ügyekben:
a) a hitelfelvétel,
b) önkormányzati vagyon elidegenítése
c) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaság megszűnésének elhatározása,
d) az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek befektetése, pénzintézeteknél való elhelyezése.
23.§ Amennyiben a javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt, egy

alkalommal a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.
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14. A szavazás módja

24.§ (1) A nyílt szavazás szavazat-számlálógép alkalmazásával vagy - a közgyűlés ilyen irányú döntése
esetén - kézfelemeléssel történhet. A képviselők „igen" vagy „nem" szavazattal vesznek részt a
szavazásban, vagy tartózkodnak a szavazástól.
(2) Minősített többséget igénylő döntés esetében a közgyűlés név szerinti szavazást rendelhet el.
(3) A név szerinti szavazásnál a jegyző betűrendben felolvassa a közgyűlés jelen lévő tagjainak nevét,
akik nevük felolvasásakor „igen", „nem", „tartózkodom" kijelentéssel szavaznak. A név szerinti
szavazás eredményét a polgármester ismerteti.
(4) Titkos szavazás esetében a szavazás a számítógépes szavazat-számláló rendszer „titkos szavazás"
menüpontjának alkalmazásával történik.
15. A jegyzőkönyv

25.§ (1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv egy példányát- kivéve a zárt ülés külön
- az érdeklődők számára hozzáférhetővé kell tenni. A jegyzőkönyv a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási idejében bármikor megtekinthető, arról a vonatkozó jogszabályok szerinti díj
megfizetése ellenében másolat kérhető .
(2) A jegyző az Önkormányzat hivatalos honlapján a nyílt ülés jegyzőkönyvét közzéteszi.

jegyzőkönyvét

16. A közgyűlés rendeleteinek kihirdetése és nyilvános
közzététele

26.§ (1) A rendeletek kihirdetése az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenítéssel történik meg.
(2) A lakosság széles körét érintő rendeletekről és közérdekű határozatokról az Önkormányzat
tulajdonában álló műsorszolgáltatókon keresztül tájékoztatást kell adni.
17. A közmeghallgatás

27.§ A közmeghallgatásra a közgyűlés nyilvános ülésére vonatkozó általános szabályokat a 28.§-30.§okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
28.§ A közmeghallgatás helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről a városlakókat, a társadalmi
szervezeteket, az egyesületeket és a civil szervezeteket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a sajtó
útján tájékoztatni kell a rendezvény előtt legalább S nappal. A tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy a kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás időpontja előtt is van lehetőség.
29. § A kérdé sek, javaslatok megfogalmazására legfeljebb S perc, az ismételt hozzászólás esetén egy
alkalommal további 1 perc áll a rendelkezésre.
30.§ A polgármester a 17.§ (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseken túl figyelmezteti a
hozzászólót, hogy:
a) kizárólag a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megfogalmazására van lehetőség,
b) egyedi hatósági ügyek tárgyalására nincs lehetőség,
c) a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon .
Ill. Fejezet
A Közgyűlés bizottságai

31. § (1) A közgyűlés a 2.§ (1) bekezdésben nevesített bizottságait a közgyűlési döntések előkészítésére,
ezen döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, valamint a közgyűlés hatásköréből
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átruházott döntési jogkör gyakorlására hozza létre. A bizottságok a közgyűlés által meghatározott
feladat- és hatáskörben járhatnak el.
(2) A bizottságok tagjai megválasztására a polgármester tehet javaslatot. A bizottságok nem képviselő
tagjává - a bizottság feladatköre szerinti területen működő - tapasztalt szakembert, a szolgáltatást
nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő
más választópolgárt indokolt választani.
(3) A képviselői vagyonnyilatkozatokba a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság elnökének, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt bizottsági
tagnak a jelenlétében lehet betekinteni.
(4) A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos kezdeményezésnek a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem
tesz eleget a felhívásnak, vagy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság elnökének javaslatára az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság a kezdeményezést.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén
csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást, vagy adatot tartalmaz. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélkül - ismételt kezdeményezést a
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnökének javaslatára az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság.
32. §Az egyes előterjesztések véleményezését, annak összehangolását, egyes vizsgálatok ellenőrzését
- ha az Önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - a munkatervben kijelölt, vagy a
polgármester által felkért bizottság szervezi, látja el.
33. § (1) A közgyűlés állandó és ideiglenes bizottságai szükség szerint üléseznek, melyekről 3 nappal
korábban meghívóval tájékoztatni kell a bizottság tagjait. A meghívót az Önkormányzat hivatalos
honlapján meg kell jeleníteni.
(2) A bizottság nyílt ülésére írásban meg kell hívni a tárgyalandó t émában érintett alpolgármestert, a
jegyzőt és az előterjesztést készítő belső szervezeti egységek vezetőit.
(3) A bizottságok együttes ülései akkor határozatképesek, ha az érintett bizottságok külön-külön is
határozatképesek. Együttes ülésen a szavazást bizottságonként külön-külön kell megtartani.
(4) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a vagyoni kérdésekben - átruházott hatáskörben - hozott
döntéseit minősített többséggel hozza meg. A bizottság e döntéseiről köteles a közgyűlés következő
ülésén beszámolni.
(5) A bizottsági feladat- és hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.
34.§ A bizottság elnöke - távollétében a levezető elnök - napirendi javaslattal összehívja a bizottság
ülését, engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a
szavazást.

IV. Fejezet
A polgármester, alpolgármester
18. A polgármester

35.§ (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester szabadságát a közgyűlés engedélyezi.
(3) A polgármester rendszeresen legalább kéthavonta fogadóó rát tart.
(4) A polgármester feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl :
a) rendszeres találkozás a lakosság önszerveződő közösségei, he lyi mozgalmak, karitatív és egyéb
társadalmi szervek, egyesületek vezetőivel,
b) a helyi lapok, a televízió és a rádió útján a lakosság rendszeres t ájékoztatása,
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e) fórumok szervezése és azok tapasztalatairól, állásfoglalásairól a közgyűlés tájékoztatása,
d) a közmeghallgatás megszervezése és intézkedés az ott elhangzott közérdekű kérdések, j avaslatok
hasznosítására,
e) irányítja és összehangolja a közgyűlés tisztségviselőinek munkáját, biztosítja a vezetés egységét; a
tisztségviselők részére rendszeres tájékoztatást nyújt, meghatározza az időszerű feladatokat és
tevékenységükről őket beszámoltatja .
(S) A közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 3.melléklet tartalmazza.
19. Az alpolgármester

36.§ (1) A közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három
alpolgármestert választ. A képviselő-testület saját tagjai közül legalább egy társadalmi megbízatású,
nem saját tagja i közül legalább egy főállású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármesterek - a polgármester megbízása alapján, - önkormányzati feladatokat látnak el, s
ezzel kapcsolatban döntés-előkészítő, összehangoló, szervező és ellenőrző tevékenységet végeznek.
(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.
37.§ A polgármestert távolléte, vagy akadályoztatása esetén általános helyettesként a képviselő
testület tagjai közül megválasztott alpolgármester helyettesít i. Az ő távollétében, vagy akadályoztatása
esetén a nem a képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármester helyettesíti a
polgármestert azzal a kivétellel, hogy a képviselő-testület elnökeként nem járhat el.
38.§ Az alpolgármesterek rendszeresen legalább kéthavonta fogadóórát tartanak.
V. Fejezet
A polgármesteri hivatal és a jegyző
20. A polgármesteri hivatal

39.§ A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a közgyűlés által elfogadott külön
határozat tartalmazza.
40.§ A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.
21. A jegyző

41.§ (1) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és az
aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatás esetén a jegyzői feladatok
ellátásáról a jegyzői kabinetvezető gondoskodik.
(2) A jegyző ellátja azokat a feladatokat, melyeket számára a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény, és más jogszabály megállapít. Magyarország helyi önkormányzata írói szóló törvényben
meghatározott - a döntés és működés jogszabálysértő voltára vonatkozó - jelzési kötelezettségének a
döntés meghozatala előtt, vagy ha az később jut a tudomására a tudomásra jutást ól számítva
haladéktalanu l tesz eleget.
VI. Fejezet
A Társulás

42. § Az Önkormányzat a Társulás keretein belül biztosítja a kötelezően ellátandó települési

szilárdhulladé k

kezelési

közszolgáltatási

feladatok

ellátásával

kapcsolatos,

a

Társulási
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megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A Társulásra átruházott önkormányzati
feladat- és hatásköröket az S. melléklet tartalmazza.
VII. Fejezet
Az önkormányzat költségvetése, vagyona
22. A költségvetés
43.§ (1) A közgyűlés évente a költségvetési rendeletben határozza meg, hogy mely önkormányzati
feladatokat milyen mértékben és módon lát el.
(2) Ha a költségvetés-tervezet vitájában a módosító javaslat - mely csak írásban terjeszthető elő - a
költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, a javaslatban meg
kell jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.
(3) A költségvetés tervezetét a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményezi.
(4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza .
23. Az Önkormányzat vagyona
44.§ A közgyűlés az Önkormányzat vagyonának meghatá rozásá ról és a vagyon feletti tulajdonjoga
gyakorlásának szabályairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának sza bályozásáról szóló önkormányzati
rendeletben rendelkezik.

VIII. Fej ezet
Együttműködés

a települési nemzetiségi önkormányzatokkal

45.§ (1) Az Önkormányzat a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása
és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan
együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés részletes szabályai együttm űködési megállapodásokban kerülnek
megállapításra .
(3) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg a települési nemzetiségi
önkormányzatok részére biztosított támogatás összegét.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések
46.§ Ez a rendelet 2020. január l.napján lép hatá lyba .

47.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárl ási jogának szabályozásáról szóló
26/1997.(IV.l .) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontjában a „ Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(2) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út- és közműépítések
szervezéséről és finanszírozási rendszeréről szóló 35/1999. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 7.§ (10)
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bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(3) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. {111.1.) önkormányzati rendelet 12.§-ában a
„Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 15.§-ában a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe
a „ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(4) Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladata iról szóló 13/2011. {111.11.)
önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c) pontjában a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság"
szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (2) bekezdésében
a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (2a) bekezdésében a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (3) bekezdésében a
„Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 8.§ (7) bekezdésében a „ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 8.§ (8) bekezdés c) pontjában a
„ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (1) bekezdésében a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (2) bekezdésében a
„Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (5) bekezdésében a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 3. melléklet „ Közművelődési
megállapodás" 11.9. pontjában a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a
„Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 3. melléklet „Támogatási szerződés" 1.
pontjában a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „ Köznevelési, Kulturális
és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép.
(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011 .(Xll.16.) önkormányzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdésében a
„Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 4.§ (3) bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság"
szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (4) bekezdésében a
„Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 10.§-á ban a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe
a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 13.§ (2) bekezdés a) pontjában a „Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság"
szöveg lép, a 13.§ (2) bekezdés b) pontjában a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész
helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a Függelék „ Az ellátás megszűnése"
(4) bekezdésében a „Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép .
(6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.{Xll.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)
bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013 . (11.15 .) önkormányzati rendelet 17.§ (1)
bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(8) A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló
23/2013 .(V.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(9) A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés f) pontjában a „ Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 26.§
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(2) bekezdésében a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(10) Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(11.20.)
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontjában a „Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság"
szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(11) Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati
rendelet 17.§ (1) bekezdésében a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a
„Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép .
48.§ (1) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rende let.
(2) Hatályát veszti a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló
30/2010.(Xl.12 .) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti a 20/1992 .(Vll.1.) az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet
kiegészítéséről, és Nyíregyháza város címere, zászlaja, díszpecsétje használatának szabályozásáról
szóló 17/1993.(V.1.) önkormányzati rendelet 6.§-a és 7.§-a.
Nyíregyháza, 2019. december 19.
Ezt a rendeletet 2019 . december hó 20. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2019. december 20.

1. melléklet a 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMER RAJZA
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2. melléklet a 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

1.

A BIZOTTSÁGOK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

1. A bizottságok általános feladatai

1. 1. Előkészítik a Közgyűlés döntéseit.
1.2. Előterjesztést nyújthatnak be a Közgyűléshez, kezdeményezhetik önkormányzati rendelet
alkotását, módosítását.
1.3. Feladatkörükben előzetesen véleményezik a közgyűlési előterjesztéseket.
1.4. Kapcsolatot tartanak:
1.4.1. az állami, az önkormányzati, valamint az illetékes érdekképviseleti és társadalmi szervekkel,
1.4.2. az önkormányzati alapítású, a város közigazgatási területén működő egyéb gazdálkodó
szervezetekkel,
1.4.3. a városi és megyei alapítványok kuratóriumaival,
1.4.4. a Megyei Önkormányzat illetékes bizottságaival.
1.5. Szervezik és ellenőrzik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását.
1.6. Ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntései előkészítésére, és a végrehajtására
irányuló munkáját.
1.7. Intézkedést kezdeményezhetnek a polgármesternél, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében
a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdeksérelmét vagy a szükséges
intézkedések elmulasztását észlelik.
1.8. Ellátják a Közgyűlés által esetenként meghatározott - jelen szabályozásban nem érintett - egyéb
feladatokat, pl. egyes vizsgálatok, ellenőrzések végzését.
1.9. Javaslatot tesznek a Pályázati Önerő és Tartalék Alapra beérkezett pályázatokra .
2. A Közgyűlés által átruházott hatáskörgyakorlások

2.1. Döntenek a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörüket érintően
részükre megállapított alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok felhasználásáról.
2.2. Döntenek a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörgyakorlás során.

II.

A BIZOTTSÁGOK RÉSZLETES FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

3. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatai:

3.1. Véleményezi:
3.1 .1. az önkormányzat gazdasági programját, a költségvetés tervezetét, s a költségvetés
módosításait, továbbá véleményezheti a zárszámadást,
3.1.2. a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket,
3.1.3. az önkormányzatot érintő vállalkozás-fejlesztési elképzeléseket,
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3.1.4. önkormányzati intézmény alapítását, gazdasági társaság, intézményirányító társulás
létrehozását vagy javaslatot tehet ilyen döntés meghozatalára,
3.1.5. az önkormányzati ingatlanok licit induló, illetve eladási árát,
3.1.6. a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében :
3.1.6.1. az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,
3.1.6.2. pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését
és
leszállítását,
3.1.6.3 . az üzletrész felosztását és bevonását,
3.1.6.4. az üzleti terv jóváhagyását,
3.1.7. a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását.
3.1.8. az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítás(ai)át.
3.1.9. meghívásos eljárás esetén a keretszámot, az ajánlattételre felkérni kívánt személyeket és
szervezeteket.
3.2. A 3.1. pontban meghatározottakon túl véleményezi:
3.2.1.beszerzések esetében az ajánlati felhívást, vagy az ajánlati dokumentációt. Meghívásos eljárás
esetén zárt ülésen véleményezi - az ajánlattételre felkért vállalkozók felé történő megküldés esetén
- az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt,
3.2.2.az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, a költségvetési szervek beszerzései esetén az
ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt közzététele előtt, meghívásos eljárás esetén az
ajánlattételre felkérni kívánt vállalkozók felé történő megküldés előtt,
3.2.3. a Bíráló Bizottság ajánlati, ajánlattételi és részvételi fe lhívásra, valamint az
ajánlati
dokumentáció/ több szakaszból álló eljárás esetén a dokumentáció tartalmára vonatkozó javaslatát,
3.2.4. a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
3.2.5. ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió millió forintot, a Bíráló
Bizottság javaslatára véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg,
közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld,
3.2.6 . a Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát.
3.3. Javaslatot tesz:
3.3.1. az önkormányzat saját bevételei növelésének lehetőségére,
3.3.2 . hitelek felvételére, kötvénykibocsátásra, s véleményezi az ilyen irányú kezdeményezéseket,
3.3.3 . a privatizálható, valamint vállalkozásba adható vagyoni kör kijelölésére,
3.3.4. az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgyai bérleti díjaira,
3.3.5. a helyi közüzemi cégek új szervezeti formájának kialakítására,
3.3.6 az önkormányzatokat megillető tulajdonosi jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére.
3.4. Javaslatot tehet új helyi adó bevezetésére, véleményezi az ilyen irányú javaslatokat.
3.5 . Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket .
3.6. Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét.
3.7. Ellenőrzi az önkormányzati vagyon kezelését.
3.8. Figyelemmel kíséri:
3.8.1. a költségvetési előirányzatok teljesítését,
3.8.2. a kommunális közüzemi szolgáltatások ellátását gazdasági vonatkozások
tekintetében .

4. A Közgyűlés által a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
4.1. Dönt:
4.1.1. a közgyűlés két ülése között - önkormányzati érdekeltségi bevételek vonatkozásában
pénzeszközök átmeneti, maximum 6 havi lekötéséről,
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4.1.2. intézmény megszüntetése, átszervezése miatt feleslegessé vált önkormányzati tulajdonú
állóeszközök hasznosításáról, átcsoportosításáról, értékesítéséről; ehhez indokolt esetben igényli az
illetékes bizottság véleményét,
4.1.3. 15.000.001-25.000.000.-Ft értékhatár között önkormányzati tulajdonú ingatlan szerzéséről,
elidegenítéséről, a tulajdonjog változással járó minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy
hasznosítási jogának átengedéséről, megterheléséről, azon jelzá logjog létesítéséről, követelésről
való lemondásról.
4.1.4. a 15.000.001 forinttól 25.000.000.- forintig terjedő értékhatárú településrendezési
szerződések kötéséről, amelyben az önkormányzat egyes a településrendezési eszközökben rögzített
célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlan tulajdonosával,
illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval,
4.1.5. 50 millió forint összeghatárig a továbbra is önkormányzati tulajdonban maradó eszközök kezelő
szervezetek- melyek intézmények, önkormányzati (rész) tulajdonú gazdálkodó szervezetek lehetnek
- közötti átcsoportosításáról.
4.2. Meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérleti, haszonbérleti díja,
mértéke megállapításának elveit.
4.3. Elbírálja a 15.000.001-25.000.000.- Ft közötti egyedi értékhatárra! rendelkező forgalomképes
önkormányzati vagyon hasznosítására kiírt pályázatot.
4.4. Hozzájárul a vételárhátralékkal terhelt lakás elidegenítése esetén a tartozás átvállalásához, vagy
átviteléhez.
4.5. Legfeljebb 80 %-kal mérsékelheti a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját, ha a társadalmi
szervezet, közalapítvány, egyház, a nonprofit gazdasági társaság által a helyiségben végzett
tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál.
4.6. Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és
nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények, az
ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek pénzügyi beszámolóját, valamint az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság pénzügyi beszámolóját.
S. A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság feladatai:

5.1. Véleményezi:
5.1.1. jogi és célszerűségi szempontból az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
5.1.2. a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzat tervezetét, annak módosításait,
5.1.3. testületi vagy tisztségviselői felkérésre az önkormányzati, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság hatáskörébe tartozó fontosabb szerződéstervezeteket,
5.1.4. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felügyeleti
jogkörében a Közgyűlés felé tett felhívásában foglaltakat,
5.1.5. felkérésre az önkormányzat polgári jogi vitáit, s állást foglal megoldásuk ügyében,
5.1.6. a Közbiztonsági Alapra benyújtott pályázatokat és rendkívüli ülésen javaslatot tesz a beérkezett
pályázatokra,
5.1.7. a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj" kitüntetésre javasolt személyeket.
5.2. Állást foglal az önkormányzati rendeletek jogértelmezési kérdéseiben.
5.3. Kezdeményezi a Közgyűlés feladatköreit érintően önkormányzati rendelet megalkotását.
5.4. Figyelemmel kíséri:
5.4.1. a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit jelzi,
5.4.2. a város közrendjét és közbiztonságát, és ezzel összefüggésben javaslatokat dolgoz ki,
5.4.3. az önkormányzat döntéseinek és egyéb irányítási eszközeinek hatályosulását,
5.4.4. az Önkormányzat, az intézményei és gazdasági társaságai működésével összefüggésben az
etika i normák betartását, érvényesülését.
S.S. Kivizsgálja:
5.5.1. az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezést. A vizsgálat eredményéről előterjesztést készít a közgyűlés következő ülésére,
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5.5.2. felkérésre az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok elleni etikai tartamú
bejelentéseket.
5.6. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők és
a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát.
5.7. Segíti:
5.7.1. a közbiztonság javítását szolgáló alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek
munkáját,
5.7 .2. a rendőrség és más szervek bűnmegelőzési tevékenységét.
5.8. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
6 . A Közgyűlés által a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságra átruházott hatáskör- gyakorl ások:

6.1. A Közbiztonsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
6.2.Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása .
7. A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladatai:
7.1. A köznevelés területén:

7.1.1. Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő szervekkel
kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében.
7.1.2. Figyelemmel kíséri:
7.1.2.1. a nevelési-oktatási intézmények szakmai munkáját,
7.1.2.2. az oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok ifjúsági tevékenységét.
7.1.3. Feltárja és egyezteti az óvodáztatással és az iskoláztatással kapcsolatos érdekeket.
7.1.4. Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat által működtetett óvodák működése személyi és dologi
feltételei javítására.
7.1.5. Véleményezi óvodák esetében, mint fenntartó:
7.1.5.1. az intézmények fejlesztését szolgáló intézményi pályázatokat,
7.1.5.2. a intézményvezetői állásaira benyújtott pályázatokat,
7.1.5.3. az önkormányzat éves költségvetése rendeletének tervezetét,
7.1.5.5. az intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket.
7.1.6. Véleményezi az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József díj" és a „Nyíregyháza Kiváló
Pedagógusa Margócsy Emil díj" kitüntetés adományozására, továbbá posztumusz kitüntetésre
beérkezett kezdeményezéseket.
7.2. A ku ltúra területén:

7.2.1. Figyelemmel kíséri a városban folyó közművelődési, közgyűjteményi és kulturális munkát,
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az általuk
létrehozott érdekképviseleti szervekkel.
7.2.2. Koordinálja az Önkormányzat a marketing tevékenységén belül a kulturális jellegű kiadványok
megjelentetését.
7.2.3. Közreműködik :
7.2.3.1. a képzőművészeti kulturális pályázatok kiírásában, elbírálásában,
7.2.3.2. városi kultúrafejlesztési koncepciók, tervek, st ratégiák, rendeletek javaslatok
kidolgozásában.
7.2.4. Gondoskodik a város kulturális hagyományai ápolásáról, megújításáról, előmozdítja a kulturális
értékek bemutatását.
7.2 .5. Támogatja kulturális egyesületek, együttesek, csoportok munkáját.
7.2.6. Javaslatot dolgoz ki a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatá lya alá
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tartozó intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, a közművelődés strukturális átalakítására, és a
közművelődési innovációs folyamatok támogatására.
7 .2. 7. Javaslatot tesz:
7.2.7.1. új kulturális, művészeti díjak, valamint alapítványok lét rehozására,
közgyűjteményi
intézmények
alapítására,
megszüntetésére,
7 .2.7.2 . közművelődési,
átszervezésére; véleményezi és értékeli a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó intézmények szakmai munkáját,
beszámolóját,
7.2.7.3 . a Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítására,
7.2.7.4. közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására,
7.2.7.5. rendkívüli ülésen a Kulturális Alapra benyújtott pályázatokra .
7.2.8. Véleményezi:
7 .2.8.1.a köztéri műalkotások elhelyezését, áthelyezését, megszüntetését, rekonstrukcióját,
közreműködik képzőművészeti alkotások zsűrizésében
7.2.8.2. „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyu la-díj" adományozására beérkezett
javaslatokat
7.2.9. Véleményt nyilvánít:
7.2.9.1. nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történő kulturális, közművelődési
megállapodásokkal, egyéb kulturális témájú javaslatokkal kapcsolatban,
7.2.9.2 . a város kulturális szempontból jelentős fejlesztéseivel, beruházásaival kapcsolatban,
figyelemmel kíséri és értékeli a város nagyrendezvényeit.
7.3. Ifjúsági területen :
7.3.1. A rendelkezésre álló eszközeivel segíti a gyermek és ifjúsági közösségek működési
körülményeinek biztosítását, javítását.
7.3.2. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági tevékenységet.
7.3.3. Támogatja és segíti a városban működő civil ifjúsági szervezeteket, melyek drogprevenciós
tevékenységet végeznek és mindazon kezdeményezést, mely erre irányul.
7.3.4. Segíti és összehangolja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Városi
Rendőrkapitányságnak, a területileg illetékes közegészségügyi hatóságnak, valamint a civil ifjúsági
szervezeteknek a fiatal korosztályt érintő tevékenységét.
7.3.5. Dönt a kiemelkedő városi ifjúsági rendezvények támogatásáról.
7.3.6. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden gyermek és ifjúságpolitikai kérdésben, témában.

8. A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
8.1. A köznevelés területén:
8.1.1.A Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt a köznevelési célú tartalék
felhasználásáról.
8.1.2. Dönt az óvodák (felvételi) körzetének meghatározásáról.
8.1.3. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
8.1.4. Dönt az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, a
csoport átlaglétszámtól való eltérés engedélyezéséről, valamint a maximális létszámtól való eltérés
engedélyezéséről.

8.1.5. Egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből mint fenntartóra a nevelési-oktatási intézmény
esetén többletkötelezettség hárul.
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8.1.6. Értékeli az óvoda pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai szakmai munka eredményességét.
8.1.7. Jóváhagyja az óvoda továbbképzési programját.
8.1.8. Ellenőrzi az óvoda pedagógiai programját, a házirendjét, valamint a SZMSZ-ét.
8.1.9. Véleményezi az óvodai munkatervet.
8.1.10. Egyetértési jogot gyakorol az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény
pedagógiai- szakmai ellenő rzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez.
8.1.11. Dönt az óvodaszékbe, intézményi tanácsba történő tag delegálásáról.
8.1.12. Véleményezi azt az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
óvodát érintő gyermeklétszámát, amelynek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg.
8.1.13. Dönt az illetékes minisztérium pályázati felhívása nyomán a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételről.
8.1.14. Véleményezi az önkormányzati nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
8.2. A kultúra területén :

8.2 .l. Jóváhagyja a fenntartásában működő - muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetekről szóló
törvény hatálya alá tartozó - intézmények stratégiai, fejlesztési és beruházási tervét, éves szakmai
feladatait, teljesítményértékelését, munkaterveit, beszámolóit, továbbképzési terveket.
8.2.2 . Jóváhagyja a megyei ha tókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét,
állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum digitalizálási
stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.
8.2.3. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi könyvtár küldetésnyilatkozatát, gyűjtőköri szabályzatát,
stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát.
8.2.4. Dönt a vá ros tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság
hatáskörébe utalt pénzkeretek felhasználásáról.
8.2.5. A Kulturális Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
8.2.6. Véleményt nyilván ít a nem önkormányzati tulajdonú épületre történő új művészeti alkotások
elhelyezését megelőzően.
8.2 .7. Kiadja az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények
fenntartói nyilatkozatát.
8.2.8. Civil szervezetek által benyúj tott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása .
8.3. Az ifjúság területén:

8.3 .1.Elfogadja az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek szakmai beszámolóját.
8.3.2.Dönt a helyi rendeletekben meghatározott alapelvek, a Közgyűlés által elfogadott keretszámok
alapján az ifjúsági céltartalék keretösszegeinek felosztásáról és felhasználásról.
8.3.3. Az Ifjúsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.

9. A Pénzügyi Bizottság feladatai:

9.1. Véleményezi :
9.1.l. az éves költségvetési j avaslatot és a végrehajtásról szóló féléves/ 1-111. negyedéves tájékoztató,
éves beszámoló - zárszámadás - tervezetét, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó
javaslatokat,
9.1.2. az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztést,
9.1.3. a pénzügyi kihatású előterjesztéseket,
9.1.4. a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések éves programját.
9.2 . Véleményezheti a gazdasági kihatású önkormányzati döntések előterjesztéseit .
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9.3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
9.4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
9.5. Ellenőrzi az önkormányzati vagyon működtetésének pénzügyi vonatkozásait és az önkormányzati
érdekeltségi bevételek vonatkozásában pénzeszközök átmeneti lekötését.
9.6. Elemzi az önkormányzati alapítású költségvetési szervek, vállalatok gazdasági-pénzügyi
ellenőrzéseinek tapasztalatait, s javaslatot tehet ellenőrzési szempontokra.
9.7. Véleményezi az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
előterjesztéseket.

10. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladatai:
10.1. Szociális és egészségügyi területen:
10.1.1. Elősegíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodás formájában megjelenő szociális és gyermekjóléti ellátások színvonalának és
hatékonyságának fejlesztését.
10.1.2. Együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátás színvonalának javítása érdekében a szociális
és gyermekjóléti feladatokat ellátó állami, egyházi és karitatív szervezetekkel.
10.1.3. Közreműködik :
10.1.3.1. a város lakásprogramja kialakításában, végrehajtása keretében pedig véleményezi és a
Közgyűlés elé terjeszti az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékét; dönt, véleményezi az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló önkormányzati rende let által
hatáskörébe utalt kérdésekben,
10.1.3.2. javaslatok kidolgozásával az egészségügyi ellátás fejlesztésében; figyelemmel kíséri jogszabályi keretek között - az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint gyógyító-megelőző
tevékenységet.
10.1.4. Kapcsolatot tart a kétszintű betegellátás hatékony működtetése érdekében a Jósa András
Oktatókórházzal, és javaslat-tervezeteket dolgoz ki.
10.1.5. Véleményezi az „Együtt Egymásért Burger István díj", „Nyíregyháza Kivá ló Egészségügyi
Dolgozója Eisert Árpád díj" és „ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla díj"
kitüntetésre érkezett javaslatokat.
10.1.6. Javaslatot dolgoz ki a szükségleteket és lehetőségeket felmérve az önkormányzat által
fenntartott és irányított egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére.
10.1.7. Koordinálja az önkormányzat és a területileg illetékes közegészségügyi hatóság
tevékenységének az egészségüggyel összefüggő közös feladatait.
10.1.8. Figyelemmel kíséri a városban lakó időskorúak szociális, egészségügyi helyzetét.
10.1.9. Véleményezi az ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások fenntartó által
megállapított térítési díjait.
10.1.10. Együttműködik az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal.
10.1.11. Javaslatot tesz rendkívüli ülésen a Szociális és Egészségügyi Alapra benyújtott pályázatokra .

10.2. A sport területén:
10.2.1. Felülvizsgálja és szükség szerint a Közgyűlésnek módosításra javasolja a sportfejlesztés
irányait és arányait meghatározó középtávú városi sportkoncepciót és a sportrendeletet, valamint
gondoskodik azok megvalósításáról.
10.2.2. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden testneveléssel, sporttal és sportlétesítménnyel
kapcsolatos támogatási, fejlesztési és felújítási kérdésben, témában.
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10.2.3. Véleményezi a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint önkormányzati alapítású
gazdasági társaság éves üzleti tervét és beszámolóját,
10.2.4. Kiemelten támogatja a városi oktatási intézmények diáksport tevékenységét
irányító és
összehangoló Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület munkáját, a diákolimpiai és az egyéb városi
versenyrendszerek lebonyolítását.
10.2.5. Támogatja és segíti a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretében működő városi
utánpótlás-nevelési rendszert, valamint a városi bajnokságok, versenyek és szabadidősport
rendezvények lebonyolítását.
10.2.6. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek sporttevékenységét, segíti a családok, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok testedzési, sportolási feltételeinek
biztosítását, javítását.
10.2.7. Figyelemmel kíséri :
10.2.7.1. a köznevelési intézményekben működő diák-sportszervezetek tevékenységét, támogatja
az iskolai testnevelés és sport gyakorlásához szükséges feltételek megteremtését, javítását,
10.2.7.2. az önkormányzat által a városi sportszervezeteknek nyújtott éves sporttámogatások
rendeltetésszerű felhasználását, elszámolását.
10.2.8. Figyelemmel kíséri és lehetősége szerint támogatja az önkormányzat, valamint a városi
sportszervezetek nemzetközi sportkapcsolatait, különös tekintettel a testvér- és partnervárosi
sporttalálkozókra, sportrendezvényekre.
10.2.9. Meghatározza a sportkoncepció alapján a kiemelkedő nemzetközi és országos jellegű városi
sportrendezvényeket és dönt azok támogatásáról.
10.2.10. Jóváhagyja és működteti a különböző szintű sporteredményeket értékelő és jutalmazó
rendszert. (sportösztöndíj rendszer)
10.2.11. Véleményezi :
10.2.11.1. városi sport kitüntetések, elismerések odaítélésére beérkezett javaslatokat,
10.2.11.2. a sportintézmények, sportvállalkozások alapításával, működtetésével, átszervezésével,
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket
10.2.12. Javaslatot tesz az olimpián és paralimpián, valamint az Európa-és
világbajnokságokon
elért eredmények támogatási összegére.
10.2.13. A városi sportrendelet előírásai alapján megtárgya lja a támogatási szerződések szerint a
kiemelt városi sportszervezetek, valamint a sportlétesítményeket üzemeltető sportszervezetek éves,
féléves sportszakmai és pénzügyi beszámolóit.

11. A Közgyűlés által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
11.1. Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjaiban orvosi munkát végzők
díjazását.
11.2. Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzatta l ellátási szerződést kötött egyházi
és nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények,
valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szakmai beszámolóját.
11.3. Elbírálja :
11.3.1. az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
intézmény vezetőjének döntése ellen az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott
panaszt,
11.3.2. az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és nem állam i fenntartású, egyházi,
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény fenntartójának döntése ellen
az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott panaszt,
11.3.3. a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér
hozzájárulási szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján benyújtott kérelmeket.
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11.3.4. az Önkormányzat és az illetékes minisztérium együttműködésében kiírt BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat, dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről, és összegéről,
11.3.S. az üdültetési támogatás iránt benyújtott kérelmeket.
11.4. Véleményezi a szigligeti nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
11.5. Véleményezi az önkormányzati nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
11.6. Gyakorolja az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézmények szakmai programjának és házirendjének jóváhagyására vonatkozó
fenntartói jogosítványokat.
11.7. Dönt:
11.7.1. kérelemre - a Polgármester előterjesztése alapján- a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
rendeletben foglaltak szerint a támogatás odaítéléséről, a szerződésszegésről, a lehetetlenülésről,
a kölcsön visszafizetésének végrehajtásáról.
11.7.2. kérelemre az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából
bérbevett lakásban albérlőként lakók és a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban
bérlőként lakók lakbértámogatásának odaítéléséről.
11.7.3.a helyi rendeletekben meghatározott alapelvek, a Közgyűlés által elfogadott keretszámok
alapján az egészségügyi céltartalék keretösszegeinek felosztásáról és felhasználásról,
11.5.4.a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi működtetési jog átruházásával kapcsolatos
feladatokról, szerződések és feladat - ellátási szerződések megkötéséről,
11.5.5.kérelemre, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes szociális ellátásban
részesítéséről,

11.5.6. az első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmekről.
11.6. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási joga mellett részletfizetési
kedvezménnyel kötött adásvétel szerződések fizetési kötelezettségének felfüggesztésére irányuló
kérelmeket.
11.7. Engedélyezi a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósult
közművekre utólag való rácsatlakozás hozzájárulási költségének 12 havi, út létesítése esetén 24 havi
kamatmentes részletekben történő megfizetését.
11.8. Összeállítja az önkormányzat által, a magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából
bérbevett lakásokat igénylők névjegyzék-tervezetét, jóváhagyja a végleges névjegyzéket.
11.9. Kiemelten fontos egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, céltartaléka
terhére pályázatot ír ki és elbírálja azokat.
11.10. Elfogadja az ldősügyi Program Cselekvési Tervét.
11.11. A Szociális és Egészségügyi Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
11.12. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása .
11.13. Sport területén a sportkoncepcióban és a sportrendeletben meghatározott alapelvek, illetve
a Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt az éves sportcélú tartalék keretösszegeinek
felosztásáról és működteti a sport célfeladatok teljes rendszerét.
12. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladatai:

12.1. Véleményezi:
12.1.1. a fejlesztési, beruházási, felújítási; településrendezési; üzemeltetési; környezetvédelmi;
közlekedési, idegenforgalmi; nemzetközi kapcsolatok és a civil kapcsolatok feladatkörébe tartozó
közgyűlési előterjesztéseket,

12.1.2. az átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat, terveket, programokat,
12.1.3. a feladatkörébe tartozó az Önkormányzat és intézményei, és gazdasági társaságai fejlesztési,
beruházási, felújítási javaslatait, terveit,
12.1.4. a belterületbe vonások megvalósítási ütemtervét, munkarészeit, költségvetési kihatásait,
12.1.5. a védett területek, épületek karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és annak
támogatását,
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12.1.6. a városszerkezetben elfoglalt helyzete és értéke függvényében a tervezett ingatlan
e1idegen ítése ket,
12.1.7. közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel kapcsolatos koncepciókat,
javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket,
12.1.8. az építési tilalom miatti kártalanítási kérelmeket és javaslatot tesz az ügyfél és az
önkormányzat közötti megállapodáshoz a kártalanítási összeg mértékére,
12.1.9. az energiafejlesztési terveket, az energiaellátás új módszereit,
12.1.10. a város energia-felhasználásának gazdaságosságát, az energiahordozók felhasználását,
12.1.11. az önkormányzat és az intézményhálózata tekintetében az informatikai tevékenység
fejlesztési terveit,
12.1.12. az út- és járdahálózat bővítésére irányuló terveket, döntés-tervezeteket,
12.1.13. a közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel, a tömegközlekedéssel
kapcsolatos koncepciókat, javaslatokat, valamint megvalósításukat,
12.1.14. a helyi járatú autóbusz-közlekedés menetrendjét,
12.1.15. más önkormányzatokkal, nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történő
idegenforgalmi tárgyú megállapodásokat,
12.1.16. a városban tartandó az Önkormányzat, valamint egyéb szervezetek által szervezett
jelentősebb, idegenforgalmi és turisztikai vonzerővel is rendelkező rendezvények tervezeteit,
12.1.17. a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását,
12.1.18. az illetékes Területi Építész Kamara által javasolt személyek közül a tervtanácsi tagok
kinevezését.
12.2. Véleményezi a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, esetében:
12.2.1. az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,
12.2.2. pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését és
leszállítását,
12.2.3. az üzletrész felosztását és bevonását,
12.2.4. az üzleti tervet
12.2.5. a gazdasági társaságok által megkötendő tulajdonosi ellenjegyzést igénylő szerződéseket.
12.3. Javaslatot tesz:
12.3.1. a város különböző területei között meglévő ellátási szintkülönbségek mérséklésének
módjára,
12.3.2. tervpályázatok kiírására,
12.3.3. önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására,
12.3.4. a város levegőtisztasági, vízminőségi, és zaj problémáinak csökkentésére,
12.3.5. környezeti ártalmak csökkentésére,
12.3.6. új külkapcsolatok kialakítására, és az önkormányzat nemzetközi szervezeti tagságára,
12.3.7. az önkormányzat partner- és testvérvárosi kapcsolatait érintő kiutazásainak személyi
összetételére,
12.3.8. az idegenforgalom fejlesztésére, irányaira, valamint támogatásának formáira,
12.3.9. rendkívüli ülésen a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra benyújtott
pályázatokra .
12.4. Figyelemmel kíséri:
12.4.1. a városfejlesztési tervek végrehajtását,
12.4.2. a városfejlesztés és a városrendezés összhangját,
12.4.3. az épített és természeti környezet védelmét,
12.4.4. a város informatikai és telekommunikációs mobil és vezetékes hálózatával kapcsolatos
fejlesztéseket,
12.4.5. a város köztisztasági helyzetét, a hulladék-gazdálkodást,
12.4.6. a város közlekedésének helyzetét,
12.4.7. az önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolatait,
12.4.8. a város Turizmusfejlesztési Koncepciójának végrehajtását,
12.4.9. a város idegenforgalmi helyzetének alakulását,
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12.4.10. a kommunális közüzemi szolgáltatások ellátását műszaki vonatkozások tekintetében,
12.4.11. a közterületek fenntartását, üzemeltetését.
12.5. Közreműködik :
12.5.l. az önkormányzat Európai Uniós politikájának alakításában, különös tekintettel az ország EUs tagságából fakadó kötelezettségekre, feladatokra és lehetőségekre,
12.5.2. a testvér-, és partnervárosi kapcsolatok ápolásában, elmélyítésében, új együttműködési
területek feltárásában,
12.5.3. nemzetközi jellegű városi gazdasági prezentációban bel-és külföldön,
12.5.4. a városunkba érkező hivatalos diplomáciai, külföldi vendégek fogadásában, programjában,
12.5.5. a közösségi kezdeményezések pályázati lehetőségeinek feltárásában és koordinálásában .
12.6. A külföldről hazaérkező delegációktól írásos úti beszámolót kér, indokolt esetben szóbeli
kiegészítéssel.
12.7. Civil kapcsolatok területén :
12.7.l. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az
általuk létrehozott érdekképviseleti szervekkel,
12.7 .2. Felügyeli a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást,
12.7.3. Évente értékeli a Nyírségi Civil Ház munkáját.
12.8. Előzetesen hozzájárul a településszerkezeti terv, a szabályozási terv valamint a helyi építési
szabályzat módosításának elkészítéséhez.
12.9. Véleményezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetési Szabályzatban meghatározott partnerek javaslatait, észrevételeit.
12.10. Véleményezi a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti el nem fogadott véleményekről és
azok indokolásáról szóló előterjesztést.
13. A Közgyűlés által a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörgyakorlások:

13.l.

Elbírálja a helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására irányuló
kérelmeket.

13.2. Dönt:
13.2.1. a magánerős út- és közm űépítések támogatására irányuló pályázatokról,
13.2.2. az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetéséről,
13.2.3 . költségvetésben megállapított Eu-s és külügyi alap, az idegenforgalmi céltartalék
odaítéléséről és a támogatás felhasználásáról,
13.2.4.településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatban meghatározott, az egyeztetésben részt vevő partnerek köréről.
13.2.5. a kéményseprő-ipari köz szolgáltatás ellátásával összefüggő kérdésekről.
13.3. Kialakítja az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló Korm. rendeletben
meghatározott tervekkel, programokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó
állásfoglalást.
13.4. A Civil Alap és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pénzügyi támogatása iránti
pályázatokat meghirdeti.
13.5. Dönt a településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 . (Xl. 8.) Korm. rendelet
42.§ tárgyalásos eljárás és 42/ A.§ állami főépítészi eljárás esetében a beérkezett vélemények,
valamint az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(1.11.)
Korm .rendelet 4.§-5.§-ai alapján beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
13.6. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzat i támogatói nyilatkozat kiadása.
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3. melléklet a 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterére át ruházott hatáskör-gyakorlások:
1. Közhasználatú zöldfelület megszüntetése vagy beépítése, valamint zöldfelületi kár okozása esetén
annak zöldfelületi számított értékét az önkormányzat Zöldfelületi Alapjába kell befizetni.
A zöldfelületi érték nagyságáról - a városi főkertész vagy megbízott szakértő számítása alapján - a
polgármester határozattal dönt.
2. (1) Önkormányzati tulajdonú ingatlan szerzéséről, elidegenítéséről, a tulajdonjog változással járó
minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy hasznosítási jogának átengedéséről,
megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, követelésről való lemondásról nettó 15.000.000.- Ft-ig
a polgármester dönt.
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a közgyűlés
hatáskörét a kizárólagos és át nem ruházható hatáskörök kivételével a Polgármesterre ruházza át.
(3) Egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
tagsági jogok, alapítványok, egyesületek esetében az alapítói jogok gyakorlására a kizárólagos és át
nem ruházható hatáskörök kivételével a Polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos olyan rendelkezési jog gyakorlását, amely nem köthető
a (1) bekezdéséhez (különösen szolgalmi joggal, beépített ingatlanok funkcióváltásával vagy
tulajdonosi hozzájárulás kiadásával, telekalakítással járó feladatok) a közgyűlés a polgármesterre
ruházza át.
3. A polgármester két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5
0
/oo erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles
beszámolni.
4.(1) Települési támogatások és téli rezsicsökkentés megállapítása iránt benyújtott kérelem
elbírálásáról dönt.
(2) A helyi autóbusz-közlekedési támogatás irá nti kérelmek elbírálásáról dönt.
(3) Előkészíti a tanszertámogatás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
(4) Elvégzi a jogszabály által előírt egyéb - külön rendelettel hatáskörébe utalt - rövid időtartamú
támogatási formák döntésre történő előkészítését.
(5) A 60 literes gyűjtőedény használatához - kérelemre - hatósági bizonyítványt ad ki.
(6) A hatáskörébe utalt támogatásra jogosult esetében a védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyekben
igazolást ad ki.
S.(l)Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
(2) Dönt - a megrendelés feladásával - a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
(3) Dönt a külső szakértő bevonásáról, valamint a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó
igénybevételéről.

(4)Meghatározza az előkészítéssel kapcso latos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.
(5) A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
(6) Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
(7) Dönt arról, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja-e az előző
évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd
forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a
jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az
előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.
A részvétel jogának fenntartása az építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor
alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot.
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(8) A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció,
több szakaszból álló eljárásban a dokumentáció tartalmáról.
(9) Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően, dönt a keretszámról, az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről,
szervezetekről.

(10) Tárgyalásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a tárgyalási fordulók számáról
és a tárgyalás szabályairól.
(11) Tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a bírálóbizottság tagjainak
személyéről.

(12) A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően, - figyelemmel a Korm. rendeletben és az adott projektre vonatkozó egyedi támogatási
szerződésben foglaltakra- dönt a pótmunka elvégzéséről.
(13) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek
ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld .
(14) A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága,
alkalmatlansága, kizárása tekintetében . Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján
dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre jelentkezők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében .
(15) Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az ajánlattételre
felhívandók személyéről.
(16) Dönt az eljárás eredményéről.
(17) Megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel.
(18) Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő
nevében eljáró személyeket.
(19) A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy bíróság előtti
jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.
(20) Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.
(21) Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester - a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnökével való konzultációt követően - jogosult a Bizottság véleményének
kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az
eljárást lezáró döntés meghozatalára . Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés
halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben
a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén
írásban tájékoztatni.
(22) A közbeszerzési értékhatár alatti önkormányzati beszerzések esetében a bíráló bizottság és a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt.
6. Ellátja a Helyi építészeti-műszaki Tervtanáccsal kapcsolatos jogkörök gyakorlását.
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4. melléklet a 26/2019.{Xll.20.} önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működésével összefüggő önként vállalt feladatok

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

Önként vállalt feladat

Lakások és egyéb
ingatlanok felújítása
Repülőtér

önkormányzati

tulajdonú

az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés

üzemeltetés

vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Településrész,

kerület

kialakítása,

elnevezésének módosítása és törlése

elnevezése,

A

magyarországi

hivatalos

földrajzi

nyilvántartásáról
és
303/2007.{Xl.14.) Korm.rendelet

megállapításáról

nevek
szóló

Egészségügyi ellátás

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja

otthoni szakápolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tö rvény 89. §
(2) bekezdés b) pontja, 2015. évi CXXIII. törvény 16. §

otthoni hospice ellátás

1997. évi CLIV. törvény 99. § (1) bekezdés, 2015. évi
CXXIII. törvény 16. §

foglalkozás-egészségügyi alapellátás

2015. évi CXXIII. t örvény 17. § (1) bekezdés

Fogászati röntgen

11/2013 (1.17.) KGY határozat, 2. melléklet a
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez

Szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja

Települési támogatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi Ill. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontja;
Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelete 2. § (1)
bekezdés

Nyíregyháza

Első

lakáshoz jutók támogatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtá s

1993. évi Ill. törvény 65. § (7) bekezdés

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (fogyatékos

1993. évi Il l. tö rvény 88. § c) pontja

személyek otthona)
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (pszichiátriai

1993. évi Ill. törvény 88. § c) pontja

betegek otthona)
Átmeneti

elhelyezést

nyújtó

intézmény

1993. évi Ill. törvény 88. § c) pontja

(szenvedélybetegek átmeneti otthona)
Helyi autóbusz közlekedési támogatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
54/2011.(Xll.16.) rendelete 2. §

Közgyűlésének

Város

Közgyűlésének

Nyíregyháza

Üdültetési támogatás

Megyei

Jogú

54/ 2011.(Xll.16.) rendelete 2/ A. §
Bursa Hungarica ösztöndíj

2011. évi CCIV. törvény 84. § (4) bekezdés i) pontja,
51/2007. (Ill. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés

Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány

221/1995 (X.24.) KGY határozat

ldősügyi Tanács működtetése

78/2012 (IV.26.) KGY határozat

Kábítószer Egyeztető Fórum működtetés e

81/2015. (IV.23.) KGY határozat

Ifjúsági Kerekasztal működtetése

164/2016.(Vl.30.) KGY határozat

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

135/2016 (V.26.) KGY határozat

Szépkorúak köszöntése

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés

Nem önkormányzati tulajdonban l évő bérlakásban

Szt. 1. § (2) bekezd ése, 23/2013. (V. 31.) Ör.

lakók lakbértámogatása
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

Közneveléssel

Önként vállalt feladat

62/1996. (IV. 1.) KGY határozat

összefüggő

feladatok

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja

Szigligeti gyermektábor fenntartása

Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Diákönkormányzatok támogatása

Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Ifjúsági Ház működtetése

Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Nyír - Diák Napok támogatása

Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
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Általános iskolai feladatok ellátása a Hajdúdorogi
kötött
Görög
Katoliku s
Egyházmegyével
együttműködési megállapodás keretében
Köznevelési Tanács működtetése

Közművelődési, közgyűjteményi,

96/2011. (V.31.) KGY határozat

359/2016 (Xll.15.) KGY határozat

ku lturális és idegenforgalmi feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

Idegenforgalmi feladatok ellátása (kiállítások,
vásárok szervezése és azokon való részvétel)
Városdiplomáciai,
testvér
partnervárosi
és
kapcsolatok, rendezvények
PR tevékenység (reklám, hirdetés, kiadványok)

az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a kö ltségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rende let
az önkormányzat költségvetésérő l és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
13/2011.(111.11.) önkormányzati rendelet

Városi mecenatúra
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek szervezése
Köztéri alkotások létrehozása, felújítása
Védett épületek felújításának támogatása
Civil Ház működési támogatása
Éves rendezvényterv készítése
Nemzeti és állami ünnepek szervezése
Kiemelt

nagyegyüttesek
támogatása
kiemelt
és művelődési közösségek támogatása
Kulturális
kiadványok
megjelentetésének
támogatása
Önkormányzati médiumok mű ködtetése (Város-kép
Kft.)
TOM szervezet működtetése
művészeti

A kulturális szolgáltatások fejlesztése, értékeink,
hagyományaink megőrzése, bemutatása
Képzőművészeti ösztöndíjak pályázat útján történő
adományozása
Ismeretterjesztő szervezetek támogatása
Közművelődési

megállapodások kötése

Helyi önszerveződő közösségek támogatása

Települési Értéktár Bizottság működtetése

az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
24/2008(1V.29) önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségveté séről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
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Településfejlesztési és kommunális feladatok

Tervtanács működtetése

Városszépítő

akció szervezése

Új játszóterek, közparkok létesítése, játszótéri
berendezések felújítása
felszámolása
nem
Illegális
szemétlerakók
önkormányzati tulajdon esetén
Járdaépítési program
Útfelújítási program
Városi közlekedésfejlesztési terv készítése
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése
Kerékpárutak tervezése, létesítése, burkolatfelújítása
Parkolók és parkolóházak építése
Fasorrendezések
Zöldfelületi felmérések

Utcabútorok telepítése
Tervpályázatok, ötletpályázatok kiírása, díjazása
Parkolóhelyek

létesítése,

parkoló-hálózat

működtetése

Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása

Új utak tervezése, építése
Középfokú oktatási intézmények épületei n belül a
konyhák és egészségügyi vizsgálók felújítása
Művelődési intézmények épületeinek felújítása
Védett épületek felújításának t ámogatása

1997. évi LXXVII. tv. S. § {S) bekezdés, 252/2006. (XII.
az
önkormányzat
7.)
Rendelet,
Korm.
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rende let
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabá lyairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat kö ltségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
1988. évi 1. tv., 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§
(l)bekezdés
2.
pontja,
44/2006. (IX.28.)
önkormányzati
rendelet,
az
önkormányzat
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2012. évi XLI. tv. 4.§, 1990.évi LXXXVll.tv.7.§ (1)
, .
bekezdés,
2011. ev1 CLXXXIX.törvény 13.§
{!)bekezdés
18.
önkormányzat
az
pontja,
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabá lyairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetésérő l és a költségvetés
vitelének szabá lyairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
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Sport feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

A

területen

tevékenykedő

működésének , alapvető

sportszövetségek
feltételeinek segítése

Közreműködés
sportszakemberek
képzésében,
továbbképzésében
A
versenyrendszerek
sportági
iskolai
és
kialakításának, az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolításának segítése,

Részvétel

a

nemzetközi
sportkapcsolatokban,
rendezvények
lebonyolítása
és
megrendezésük támogatása

kiemelkedő

Közreműködés
a
mozgásgazdag
sporttudományos
szervezésében

sport népszerűsítésében, a
életmóddal
kapcsolatos
felvilágosító
tevékenység

Közreműködés
a
sportorvosi
feltételeinek biztosításában
Városi
sportösztöndíj
rendszer
olimpiai felkészülés támogatása

tevékenység
működtetése,

Verseny- és élsport, fogyatékos és parasport,
valamint az utánpótlás-nevelés és szabadidősport
támogatása

Olimpián, világ- és Európa-bajnokságon
eredmények elismerése

elért

2004. évi 1. tv. SS. § {3) bekezdés a) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS.§ (3) bekezdés b)pont
2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés e) pont Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS.§ (3) bekezdés d) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés f) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS.§ (3) bekezdés g) pont
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
szabályairól
szóló
vitelének
önkormányzati rendelet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
vitelének
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
vitelének
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet

71
S. melléklet a 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra átruházott önkormányzati
feladat- és hatáskörök
Az Önkormányzat az alábbi feladat-és hatásköröket ruházza át a Társulásra:
a) közös hulladékkezelési regionális program kido lgozása és megvalósítása,
b) a hulladékgazdálkodási regionális programhoz kapcsolódó pályázatban való részvétel,
c)az adott projekthez kapcsolódó beruházás előkészítése és megvalósítása, ennek során a
szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának lefolytatása és
szerződések

megkötése,

d)hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása és üzemeltetése,
e) hulladékgazdálkodási létesítmények, regionális hulladéklerakó létrehozása, közös

működtetése,

amely magában foglalja a társulás tagjainak közigazgatási területén a települési hulladék szelektív
gyűjtésének

megszervezését is,

f) a hulladékról szóló 2012 . évi CLXXXV törvényben rögzített feladatok -a rendeletalkotás kivét elével teljes körű ellátása, ideértve a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok teljesítésével
kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztását és a közszolgáltatói szerződés megkötését is; ennek
megfelelően a Társulás tagja, mindaddig, amíg a társulási tagsága fenná ll, nem köthet a Társulás által
kijelölt közszolgáltatótól eltérő személlyel közszolgá ltatási szerződést . Ezen rendelkezés nem
vonatkozik a megállapodás aláírásának napján még hatályban lévő, a Társulás által kijelölt
közszolgáltatótól eltérő személlyel kötött közszolgáltatói szerződésekre, azok hatálya változatlan
marad, de hatályuknak megszűnése utána tag -a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségekre
tekintettel - kizárólag a Társulás álta l kijelölt közszolgáltatóval köthet szolgáltatási szerződést, ezen
kötelezettség megszegése esetén a tag a Társulásból kizárható,
g) az előző pontokban nevesített feladatokkal összefüggő, a Társulási megállapodás preambulumában
említett projektek megvalósítása során a projektgazdai feladatok ellátása,
h) az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési szilárdhulladék kezelési
közszolgáltatások ellátása céljából költségvetési szerv, gazdálkodó szerv, nonprofit szervezet, egyéb
szervezet alapítása és vezetőjének kinevezése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet

Indokolása

1.

Általános indokolás

A helyi önkormányzatoknak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzített alapjoga, hogy
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza a szervezeti és működési
rendjét.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet 2011 . évben fogadta el a Közgyűlés. A jogszabályváltozások lekövetése
érdekében összesen húsz módosító rende letet fogadott el az azóta eltelt évek alatt a Közgyűlés, mely
a rendelet egységes szerkezetét tekintve 108 módosítást jelentett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)43. § {3)
bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén e törvény szabályai szerint
megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály-Törvényességi Felügyeleti Osztályával folytatott konzultáció, a
jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, a működési tapasztalok és a szakmai érvek
indokolttá tették egy új szervezeti és működési szabályzat megalkotását.
II.

Részletes indokolás

1-5. §-hoz
A rendelet részletesen tartalmazza az Önkormányzat, a képviselő-testület és Szervei hivatalos
megnevezését, székhelyét, az önkormányzat jelképeit és bélyegzőit. Az Önkormányzat által alapított
kitüntetésekről, ezek adományozásának rendjéről külön rendelet rendelkezik. Az Önkormányzat
hivatalos honlapjának a megnevezése is rögzítésre került.
6-30. §-hoz
A rendelet tartalmazza a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat. A Közgyűlés működésére
vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló törvényben is találunk szabályokat, ezért a
jogszabályszerkesztés követelményeinek megfelelően a rendelet csak a törvényben nem
szabályozottakra terjed ki . Meghatározásra kerültek a közgyűlési előterjesztések formai és tartalmi
követelményei, az ülések összehívására, vezetésére vonatkozó kitételek, a tanácskozás rendje, a
döntéshozatali eljárás, a rendeletek kihirdetése és közzététele, valamint a közmeghallgatásra
vonatkozó szabályok.

31-34. §-hoz
munkáját hat bizottság segíti. A bizottságok működésére, döntéshozatali eljárására a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A rendelet tartalmazza a
képviselői vagyonnyilatkozat ellenőrzésére, az azzal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat.

A

Közgyűlés

35.-38. §-hoz
A polgármester megbízását főállásban látja el. A polgármester feladatait a helyi önkormányzatokról
szóló törvény részletesen tartalmazza . A rendeletben a törvényben nem szabályozott egyes feladatok
kerültek felsorolásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére és egyes önkormányzati feladatok ellátására két alpolgármestert választ,
egyiket saját tagjai közül, a másikat nem a képviselő-testület tagjai közül.

73
39.-41 . §-hoz

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát külön határozat, ügyfélfogadási rendjét a
Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza . A jegyző feladatait a helyi önkormányzatokról szóló
törvény és más jogszabály határozza meg.

42. §-hoz

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdá lkodási Társulás keretében ellátott feladatokat
határozza meg.
43.-44. §-hoz

A rendelet tartalmazza a költségvetés elfogadásának körülményeit és szabályait. Az önkormányzat
vagyonáról külön rendelet rendelkezik.
45.§-hoz

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza .
46.-48. §-hoz

Meghatározásra került a rendelet hatályba lépésének időpontja . Két közgyűlési bizottság nevének
változása miatt szövegcserés módosítással az érintett önkormányzati rendeletekben átvezetésre került
a változás. A bizottságok feladat és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése is megtörtént, tekintettel arra, hogy beépítésre kerül jelen rendelet mellékletébe.

1. melléklethez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város címer rajzát tartalmazza .

2. melléklethez

A

Közgyűlés

bizottságai általános és részletes feladatait és hatásköreit tartalmazza .

3. melléklethez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterére átruházott hatáskör gyakorlásokat tartalmazza .
4. melléklethez

Az Önkormányzat működésével összefüggő önként válla lt feladatok jegyzéke.
S. melléklethez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társu lásra átruházott önkormányzati

feladat- és hatásköröket tartalmazza .
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4./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési
tervére
Előadó:

Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Ezt az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem Lengyel
Máté elnök urat, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Lengyel Máté:{Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Po lgármeste r úr, tisztelt
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Közgyűlés!

A Pénzügyi

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 alá bbi hatá ro zatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

188/ 2019. (Xll.19.) számú
határozata
az Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési tervéről

A Közgyűlés
1)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Ellenőrzési tervét a jelen
határozattal jóváhagyja -

a határozat elválaszthatatla n részét

képező

-

mellékletben

fog laltaknak megfelelően .
Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért
Felelős:
Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője
Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31.

2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Sze mán Sándor cím zetes főjegyzőt, hogy:
•

az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel,

•

biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrá s-kapacitást,

•

a megállapítások, ajánlások alapján az érint ett, vizsgá lt szervezetek felé indokolt
esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

~

Belső ellenőri

.
!.sz.melléklet

kapacitás

a 188/2019. (Xll.19.) sz.határozathoz

2020. évi Ellenőri Tervhez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Atlagos napok
Megnevezés
szám/fő

366

Létszám
(fő)

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)

2 928
888
2 040
288
40
1 712

Tervezett ellenőrzések végrehajtása*

1251

Monitoring (3 ellenőrzés x 3 fő x 3 nap)

9

Naptári napok
Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap)

111
255

Bruttó munkaidő

36

Fizetett szabadság
Betegszabadság (átlagos)

Soron kívüli ellenőrzés

5

8
8
8
8
8

Ellenőri napok
szám összesen

170

{10%}

Tanácsadói tevékenység

25

Képzés (Bfőx 5 nap)

40

Egyéb feladat

217

(kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend..)

1 712

Összes tevékenység kapacitásigénye :

ellenőrzések

Idő-

Ellenőrzések

száma

szükséglet

végrehajtásához

- felkészülés ljogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása)

55

3

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)*

55

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása:

belső ellenőrzési vezető

165
426

55

2

110

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg ., jelentés jóváh.

55

2

110

- jelentés megírása, o tervezet egyeztetése az ellenőrzöttel

55

5

275

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés)

55

3

165

-

koordinációja a helyszínen

ÖSSZESEN:

1251

• 3. sz melléklet alapján

1.

....

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. mellékle
a 188/ 2019.(Xll.19.) sz.hatarozatho

1. ÖNKORMÁNVZAT
1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrzött szervezeti

Sor-

Ellenőrzésre

egység

vonatkozó stratégia

Ellenőrzött időszak

szám

Polgármesteri Hivatal

(tárgya,

-

'

-

.f

//

énntetti jogok sérülnek;
alapelvek
l

es

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezeles, adat '
információ védelem biztosítása
érdekében megfe!Plő
kontroll rendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

Kabinet

1.

Ellenőrzés

típusa

'

.}'/;!

Ellenőrzés

nem érvényesülnek a GDPR

1. név

,

l/r~

vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése)

szabályszerOségi

I

r

Polgármesteri Hivatal

-

bekövetkezés valós zínűsége : magas

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi követelések, hátralékok kezelése késedelmesen történik,
adó méltányoság és részletfizetési kérelmek elblrálásának egyeztető, felülvizsgálati kontroll nem teljes körű, kérelmek
jogszerűsége
elbírálását nem az arra hatáskörrel, jogkörrel rendelkező
végzi

'/:

Ellenőrzés

ütemezése

1. név

-

l

Cél: annak megállapítása, hogy a •kovetelések, hátralékok
kezelése az előírt szabályoknak megfclelóen törteni~ a

2.

részletfizetési

kérelmek

elbírálását

az

arra

napok

1főx10 nap

/'

Adóosztály

ellenőri

helyszíni:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

Ellenőrzés

ütemezése

ütemezése

módszere. dokumentum alapú (szabályzatok tételes kockázat tipusa jogi, integritás, pénzügyi

2018. és aktuális idősuk

-

Ellenőrzés

nem
teljes
körűek,
nem
kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
felülvizsgálata
részletezettségűek , nyilvántartásokat nem vagy hiányosan
vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;

/·

Jegyzői

Azonositott kockázati tényező, kockázat

célja, módszere)

szabá lyszerűségi

hatásk<irrel,

Jogkörrel rendelkező végzi, valamint azok teljesüléséne~
nyomon követése

~

'L„

'

ellenőri

napok

helyszíni:
1főx10

nap

kockázat típusa: pénzügyi, korrupciós, integritás
Ellenőrzés

2018.év

módszere:

dokumentum

alapú

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Közbeszerzés lebonyolitásának ellenőrzés

szabályzat nem tartalmazza

-

--

Polgármesteri Hivatal

.

Közbeszerzési referatúra
Pályázatok és projektmenedzsment

3.

referatúra
Gazdasági Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály
Ellátási Osztály
(a ktvólosrtott kozbosunk e/6kkzitkl~n k
vegrehajtósóbon közremJkod6 szervezeti egyslgek)

2019. év és aktuális idlSszak

egyéb tev.:

m intavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas

indokolt esetben tételes felülvizsgálat

egyértelműen

15 nap

a feladatokat és

felelősöket, közzétételről

nem teljes körűen gondoskodtak,
összeférhetetlenségi szabályokat nem határozták meg

1.-11. n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy megfelelően
kialakították a kontrollkörnyezetet, biztosított az átláthatósága
a közbeszerzés lebonyolltásának

ellenőri

szabályszerOségi
kockázat tipusa· integritás, pénzügyi, reputáclós
EllenlSrzés módszere: m1ntavételesen kiválasztott egy
közbeszerzés teljes dokumentációjának tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb tev.:
15 nap

,_..

7

2. sz mellékle
a 188/2019 (Xll.19.) sz határozatho

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sor-

Ellenőrzésre

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellentlrzött időszak

szám

-

2020. aktuális Időszak

--~--

s.

-

módszere:

dokumentum

alapú

II. n. év
szabályszerűségi

--

---

-

---

--

ellenlSrl napok
helyszíni:
1fő15

nap

egyéb tev.:
15 nap

Ellenőrzés

nem minden mellékletet készítettek el, tartalmában nem a
jogszabály által előírt részletezettségűek a mellékletek,
információk nem teljes körűek, átláthatóság nem biztosított

ütemezése
Ill. n. év

Cél: a beszámolás, tájékoztatás megfelelőségének vizsgálata,
annak megállapítása, hogy a jogszabály által előírt mellékletek
kellő információt szolgáltatnak a költségvetés végreha1tásáról

szabályszerOségí

kockázat típusa: integritás, reputá ciós

----

Ellentlrzés

indokolt esetben tételes felülvizsgálat (szabályzat, tájékoztató, bekövetkezés valószínűsége: közepes
nyilvántartás e llenőrzése)
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Zárszámadás felülvizsgálata

Ellenőrzés

Otemezése

ütemezése

mintavételes, kockázat típusa: Integritás, reputáclós, pénzügyi

Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Osztály
(érintett szervezeti egységek)

Ellen6rzés típusa

Tárgy: Közterületi térfigyelő rendszer működtetésének és a hozzáférési iogosultságokat nem szabályozták, nyilvántartás
incidens
kialakított belső kontrollrendszer felülvizsgálata.
vezetése
nem
szabályszerű,
adatvédelmi
bekövetkezése lehetséges

Ellenőrzés

-

Azonosított kockázati tényez/S, kockázat

Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás során az
adatvédelmi előírásokat betartják, valamint a szükséges
kontrollokat kialakították

Közterület-felOgyelet

4.

(tárgya,

célja, módszere)

Polgármester! Hivatal

-

vonatkozó stratégia

Ellenőrzés módszere: zárszámadás és mellékleteinek tételes, bekövetkezés valószínűsége : közepes
dokumentum alapú felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri

napok
helvszíni:

1főx15

nap

elriéb tev.:
15 nap

2

,_
2. sz. mellékle

Nylregyháza Megyei J ogú Város Önkormányzatának
2020. év i E llen őrzési Terve

a 188/2019 (Xll 19.) sz határozatho

1/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK
Sor-

Ellentsrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Tárgy: Belső kontrollrendszer működésének értékelése

-

Kockázatelemzéssel klv;Hasztott
1 Intézmény

Azonoslt ott kockázati tényezts, kockázat

trpusa

az ellenörzési nyomvonalban nem szerepel minden folyamat.
Nem azonosltották teljes körüen a kockázati tényezőket. A

ellenőri
rendsze relle n őrzés

Elle nőrzés

módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

--~--

Eszterlánc Északi Óvoda

bekövetkezés valószínűsége : közepes

-

15 nap

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körüek,
nem
kellő
felúlv1zsgálata
részletezettségúek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan
vezetik, tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget,
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme

7.

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

II. n.év

ellenőri

szabályszerOségl

Ellenőrzés

napok

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb tev.:

kockázat típusa: jogi, i ntegritás

2020. év aktuális idl!szaka

napok
helyszíni:

1főx9 nap

kockázat típusa: jogi, integritás, kontroll

2020. év aktuális időszaka

Ellenőrzés

ütemezése

1. n. év

Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer öt kritérium rendszert nem megfelelően határozták meg az
elemét megfelelően kialakították és működtetik (kiemelten az integrált kockázatkezelésnél
ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési rendszer
a módszertani útmutatónak és a belső szabályzatnak
megfelelően lett kialakítva.

6.

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes bekövetkezés valószlnűsége . közepes
15 nap

vizsgálata, nyi lvántartások mintavételes ellenőrzése)

-

Nylregyh,zl Cantemus Kórus

szervezetr e gyakorolt hatás: magas

információ védelem biztosítása érdekében megfe lelő

ütemezése
II. n. év

alapelvek

kontrollrendszert müködtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme

8.

Ellenőrzés

kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
kö rűek,
nem
részletezettségűe k; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan
felülvizsgálata
vezet ik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesulnek a GDPR
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és

ellenőri

szabálysze rűségi

napok

helyszíni:
1főx10

kockázat típusa : jogi, integrit ás

2020. év aktuális időszaka

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes

nap

egyébtev.:

bekövetkezés valószlnűsége : közepes

-

15 nap
vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése)

szervezetre gyakorolt hatás: magas

3

2. sz mellekle
a 188/2019.(Xll.19.) sz hatarozatho

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenörzési Terve
1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNVZATI ELLENŐRZÉSEK
Sor-

EllenlJrzött szervezeti egység

sulim

Ellenőrzött időszak

Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosftott kockázati tényező, kockázat
A nem megfe lelő kontrollkörnyezet és kontrolltevékenységek
miatt: szabálytalan kiutalás, felhasználás, illetve a célok nem

Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek,
rendezvények ellenőrzése .

(támogatás lebonyolításában közremUködő
a szerződésben foglaltak
szervezeti egységek)
Cél: Megvizsgálni és értékeim a kialakított kontrollrendszert
9.

10.
11.
12.

Ellenőrzés tipusa

II. n.év

szerint teljesültek.
ellenőri

annak érdekében, hogy a támogatás odaítélésének jogszabályi
Támogatott szervezetek

(kockázatelemzéssel
kiválasztott 4 szervezet)

2019. év és 2020. év aktuális időszaka

szabályszerUségi
pénzügyi

feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződés szerint megtörténte,

a

felhasználásra

és

szerződésnek megfelelően
Ellenőrzés

a

beszámolásra

került sor.

módszere: dokumentum
indokolt esetben tételes.)

a

EllenlJrzés
ütemezése

támogatási
kockázat típusa: pénzügyi, jogi, hírnév kockázat

alapú, (mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás· közepes

napok
helyszíni:

2 fő x 4 nap
egyéb tev.:

15 nap
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2 sz mellékle
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Nyiregyháza Meg yei Jog ú Vár os Ö nko rmányzatának
2020. év i E lle nőrzési Terve
1/ 4. ÖNKORM ÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐ RZÉSE

Sor-

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött idöszak

szám

Nylregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

Ellenörzés
ütemezése

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
kell ő
körűek,
nem
telies
felülvizsgálata
részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan

1. n.év

vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR

érintett! )Ogok
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és alapelvek
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrollrendszert működtetnek, biztositott-e a személyes
adatok védelme.

13.

Ellenörzés t ípusa

szabályszerOségl

ellenöri napok
helyszíni:
1főx15 nap

egyéb tev.:

kockázat típusa: jogi, integritás
Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú (szabályzatok, bekövetkezés valószínűsége közepes
tájékoztatók tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes
szervezetre gyakorolt hatás. magas

2020. év

15 nap

ellenőrzése)

Szabályozottság, kontroll környezet kialakításának nem teljes körű a szabályozás, nem érvényesülnek a helyi
felülvizsgálata. Transzferár nyilvántartás és az adat védelmi sajátosságok, nem kell6 rész letezettségű a feladat- és
szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
fele lősségi kör meghatározás, nem biztosított az utólagos

Tárgy:
bzak-Alfllldl Kllmyezetgazd"kodásl
Nonprofit Kft.

----

--

14.

ell enőr izhe tőség, szá monkérh etőség. Transzferárazás hármas
köt elezettsége nem teljesül. Nem érvényesülnek a GDPR
érintetti
jogok
sérülnek,
tájékoztatási
Cél: meggyőződ ni arról, hogy a társaság a jogszabályok által alapelvek,
kötelezően
e16írt szabályzatokat a helyi sajátosságok kötelezettségnek nem tettek eleget
figyelembevételével elkészítette, biztosított-e a szabá lyszerű
m űköd és;
a
transzferárazás
hármas
kötelezettségét
(nyilvántartás, bej elentés, társasági adóalap korr ekció)
teljesít ette; biztosított e a személyes adatok védelme

kockázat t ípusa: Integritás, korrupciós kockázat, adó,

Ellenőrzés

ütemezése

II . n.év
ellenőri

napok

szabályszerOségi
helyszíni:

1 fő x 20 nap

sza bá lyszerűségi
'

Ellenő rzés
-·

-

2019. év és aktuális ld6szak

m ódszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

bekövet kezés va lószínűsége : közepes
szervezetr e gyakorolt hatás; magas

e~é btev.:

15 nap

"
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sor-

EllenlSrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Belső kontrollrendszer értékelése

Azonosított kockázati tényezlS, kockázat
Nem alakították ki a belső kontrollrendszert, nincs belső
ellenőrzési nyomvonal, nem azonosltották a
kockázatokat.

IV. n.év

Cél: meggyzl!ződni arról, hogy kialakították-e a jogszabály által
előírt belső kontrollrendszert

rendszerellenlSrzés

(kockázatelemzéssel kiválasztott 1 GT)

'•

ellenlSri naPOk
helyszíni:
1 x 1 fő x 15 nap

Ellen lSrzés m ódszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

-

Ellenl!rzés
ütemezése
Ellenl!rzés
ütemezése

ellenőrzés,

Onkol'!Nnyzat Gazdasági Társaságok

15.

EllenlSrzés típusa

2020.év

kockázat típusa kont roll, i ntegritás
bekövetkezés valószínüsége: m agas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

egyéb tev.:
15 nap

,;

1&'11!9 FBADA10IC
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenlSrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Be l ső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések m egállapltásalnak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ell enőrzési veze tő

Jóváhagyta:

Dr. Szemán Sándor
cím zetes főjegy ző
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. év i Ellenőrzési Terve
II. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - INrtZMtNYI BELSŐ ELLENŐRZtSEI
Ellenllrzött szervezeti egység

Sorszám

Ellenllrzésre vonatkozó stratégia

Ellenllrzött idllszak

---

(tárgya,

célja, módszere)

-

Ellenllrzés tlpusa

Azonosltott kockázati tényezll, kockázat
a mellékletek nem kellll részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati

Tárgy: Költségvetési beszámoló felulv1zsgálata

Jósa András Múzeum

és egyeztetetll kontrollok nem megfelelően
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

-

IV.n.év

kerültek

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
1.

ellenőri

megfelelé5 tartalommal, határidé5ben készítették el

SzabályszerOségi

--

-

-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Jósa Andris Múzeum

--

továbbá megfelel/len alakították-e ki,
kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet
Ellenőrzés

-

Tárgy: Költségvetési beszámoló fel ülvizsgálata
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

3.

2019.év

SzabályszerOségi

a

pénzügyi

a mellékletek nem

kellő részletezettségűek,

ellenőri

napok
helyszíni:

1fé5x10 nap

kockázat típusa: szabályszerOségi, kontroll
bekövetkezés valószlnüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

nem a jogszabály

által előírt határidllben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerultek
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés

-

működtetik

módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

2019. év és aktuális idllszak

-

Ellenőrzés

ütemezése
IV.n.év

Cél: annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló források
cél szerinti felhasználása szabályszerűen történt-e meg,

2.

15 nap

nem alakították ki a szükséges kontrollpontokat

~-

helyszlni:

egyéb tev.:

nem a pályázati k1irásnak, támogatási szerződésnek megfelelő
a felhasználás, elszámolás nem történik meg határidőben,

Tárgy: Pályázat pénzugy1 elszámolása

naPOk

1főx5 nap

Ellenőrzés

2019.év

Ellenllrzés
ütemezése

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

IV.n.év

ellenllri napok
SzabályszerOségl

helyszíni:
1 fé5 x 5 nap
egyéb tev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sor-

Ellenőrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

célja, módszere)

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: A gépj ármű üzemanyagfelhasználás, a Gépjármű feladat és felelősségi körörket nem határozták meg
használati szabályzat megfelelősségének vizsgálata
egyértelműen, nem megfelelő normát alkalmaznak az
Mórla Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

--4.

elszámolásnál, felülvizsgálati kontroll nem került kialakításra
Cél: annak megállapítása, hogy a belső szabályzat b1ztosltja a
szabályszerű
elszámolást,
dokumentálást
és számon

Ln.év

Sza bályszerűségi

kérhetőséget

pénzügyi

ellenőri

nap0k
helyszíni:

1 fő x S nap
kockázat típusa pénzügyi, integritás
egyéb tev.:

Ellenőrzés módszere: szabályzat részletes felülvizsgálata, bekövetkezés valószlnűsége: közepes
elszámolás dokumentumainak mintavételes ellenőrzése
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2019. év és aktuális Időszak

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

-~

a mellékletek nem

kellő

15 nap

részletezettségüek, nem a jogszabály

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felúlvizsgálat1
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

Közintézményeket Milködtető Központ
--

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előlrásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

111.n.év

Cél:

5.

Szabályszerűségi

ellenőri napok

helyszíni:
1főx5

nap

Ellenőrzés

.

-

---

-

-

--

·-

2019.év
--·-

~

-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

szabályozás nincs összhangban az e ll enő rzési nyomvonallal és
a munkaköri leirásokkal, a döntési jogkör gyakorlása nem
objektív tényeken alapul, kulcskontrollok nem teljes körűen

Tárgy: Beszerzési eljárás felülvizsgálata
Közintézményeket MOködtető Központ

Ellenőrzés

ütemezése

működnek

Cél: megbizonyosodni arról, hogy beszerzések eljárásrendjét
úgy alakították k1, hogy ellenőrizhető és számonkérhető
módon biztosítsa az integritás érvényesülését

6.

l.n.év
Szabályszerilségi

ellenőri

nap0k
helyszíni:

1 fő x S nap

2019.év

Ellenőrzés
módszere:
kontrollkörnyezet
kontrolltevékenységek minős ítése

kockázat típusa: integritás, kontroll
és bekövetkezés va l ószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap
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Nyiregyhtiza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi E llenőrzés i Terve
Sor-

Ellen6rzött szervezeti egység

szám

Ellen6rzött idllszak

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felulvozsgálata

Váci Mihály Kulturális Központ

Azonosított kockázati t ényez6, kockázat

Ellen6rzés t ípusa

a mellékletek nem kellll részletezettségüek, nem a j ogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelel6en kerültek

Ellen6rzés
ütemezése

111.-IV. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

7.

Szabályszerűségi

ellen őri

napok

helyszíni:

2019.év

Váci Mlh;lly Kulturális Központ

1 fő x 5 nap

Ellenllrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáclós, kontroll
bekövetkezés va l ószínűsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálat a
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:

Tárgy: A Váci Mihály Kulturális Központnál a közalkalmazotti nem a jogszabályi előlrásoknak megfelelő gyakorisággal,
jogviszonyban foglalkoztatottak minősítés i eljárásának és a módon történik a monősltési eljárás, belső szabályzatban nem
belső határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését
személyügyi
nyilvántartások
felülvizsgálatának

Ellen6rzés
ü temezése

15 nap

ellenőrzése

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt.

Ill. n.év
előírásainak megfelelően

történik a közalkalmazottak m inősltése

8.

Szabályszerűségi

ellenllrl napok
helyszíni:
1főx5 nap

--

-

-·

2019. év

-

-

-

kockázat típusa: kont roll, integritás
Ellenő rzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.)

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem

kellő részletezettségűek,

egyéb tev.:
15 nap

nem a jogszabály

által e l őírt hatá ridőbe n készül t el, a jóváhagyó, felülvizsgálat i
és egyeztetető kontrollok nem megfe l elően kerültek
kialakításra, átláthatóságot nem biztosították

Egészwgügyl Alapel"tásl lgazgatóstig

Cél: bizonyosságot szer ezni arr ól, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készltették el

9.

IV.n.év

Szabá lyszerűségi

ellenő ri

napok

helyszíni:
1 fő x 5 nap

2019. év

Elle nőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa; számvit eli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége : magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jog ú Város Ö nkormányzatá nak
2020. év i Ellenő rzé s i Terve
Sorszám

Ellenőrzésre

Elienéirzött szervezeti egység
Ellenőrzött idéiszak
Egészségügyi Alapellátási lgazgató~g

10.

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfelelő szabályozás; nem a jogszabály által előírt
ellenőrzése
normákat alkalmazzák; dokumentumok nem szabályszerűen
vannak kitöltve, az összesítő elszámolás nmcs összhangban a
számviteli bizonylatokkal, menetlevelekkel
Cél: annak megállapítása, hogy megfelelő kontrollkörnyezetet,
eljárásrendet alakítottak ki, valamint, hogy az elszámolások a
Jogszabály által előírtak szerint történtek

a 188/2019.(Xll.19) sz határozatho

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

IV.n.év

Szabá lyszerűségi

pénzügyi

ellenlSri napok
helyszíni:
1főx5

Ellenőrzés

módszere : dokumentum alapú

2019. év

-

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Nyíregyházi Cantemus Kórus
~

kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi
bekövetkezés valószfnűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

nap

egyéb tev.:

15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettséguek, nem a Jogszabály
által eléiírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

IV.n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél:

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

11.

ellenőri

Szabálys zerűségi

naPOk

helyszíni:
1főx5

-

-

2019.év

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tfpusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése
Nylregyh6zl Cantemus Kórus

nap

egyéb tev.:

15 nap

Ellenőrzés

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás; hiányos
pénzügyi
alapnyilvánt artás
vezetés;
kinevezések
ellenjegyzése
nem
megfelelő;
pótlékokat
és

ütemezése

1.-11. n.év

Cél: annak megállapítása, hogy a közalkalmazottak besorolása, keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által meghatározott
az illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása feltételek mellett biztosították

ellenőri

napok

szabályszerű

12.

Sza bályszerűségi

EllenlSrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat típusa: int egritás
tételes felülvizsgála
bekövetkezés valószínűsége: magas
2019. év és aktuális Időszak
,.....

••

szervezetre gyakorolt hatás: magas

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb tev. :

15 nap

<t,''
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2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sor-

Ellenőrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

--

Esztertánc tszaki Óvoda

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia

(tárgya,

Ellenőrzés típusa

Azonosított kockázati tényező, kockázat

célja, módszere)

-

a 188/ 2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, jóváhagyó és felülvizsgálati

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

~

és

egyeztetető

kontrollok

nem

megfelelően

13.

111.n.év

kerültek

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés kialakításra, átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

ellenélri napok
SzabályszerOségi

---

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Esztertánc tszaki Óvoda

-

nap

egyéb tev.:
15 nap

dokumentáció, nem az aktuális időszakra
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya

Tárgy: Étkezési térítési díj kedvezményének igénybevételéhez hiányos
szülői nyilatkozatok ellenőrzése

1. n.év

-

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

14.

helyszíni:
1főx5

Ellenőrzés

2019.év

Ellenőrzés

ütemezése

Szabá lyszerüségi

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx5

nap

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
2019.év

-~

módszere: tételes, dokumentum alapú

ellenőrzés

-

Tárgy: Köl tségvetési beszámoló felülvizsgálata

-

-

Ellenőrzés

- - -

Gyermekek Háza Déli Óvoda

egyéb tev.:

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettségüek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztete tő kontrollok nem megfe l elően kerültek

111.n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi e l őírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

lS .

Ellenőrzés

2019.év

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáció s, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri
Szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx5 nap

egyéb tev. :
15 nap

11

7
2. sz. mellékle

Nyíregyháza Megyei Jog ú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenő rzé s i Terve
Sorszám

Ellenőrzésre

EllenlSrzött szervezeti egység
Ellenllrzött idlSszak

vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszerei

a 188/2019 (Xll.19.) sz.hatarozatho

Azonosított kockázati tényező, kockázat

EllenlSrzés tfpusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy : Az ingyenes/kedvezményes étkezés dokumentumainak hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
felülvizsgálata
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya

-

Gyermekek Háza Déll Óvoda

1. n.év
Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

16.

SzabályszerOségi

1főx5

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
Ellenő rzés

2019. év

módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés

-

ellen6ri napok
helyszfni:
nap

egyéb tev.:

bekövetkezés valószlnűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

15 nap

17.

--

-

Tündérkert Keleti Óvoda

--

-

--

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetetö kontrollok nem megfelelően
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

-

IV. n.év

kerültek

Cél:

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a Jogszabályi előlrásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

17.

ellenőri

napok

Szabálysze rűségi

helyszíni:
1főx5

Elle nőrz és

.
-

-

--

-·-

2019. év

-

- ---·

-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, r eputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális Időszakra
dokumentáció felülvizsgálata
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya

Tündérkert Keleti Óvoda

1. n.év
-

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények Jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

18.

-

2019. év

Ellenőrzés

-

módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés

sza bá lyszerűségi

kockázat tlpusa: kontroll, pénzügyi
bekövetkezés valószlnűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

ellenőri

napok
helyszíni:

1 fő x 5 nap
egyéb tev.:
15 nap

12

2. sz. mellékle

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

Sorszám

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

---

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
-

Búzaszem Nyugati óvoda

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés típusa

a mellékletek nem kell ő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a j óváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végreha1tásáról szóló beszámolót a 1ogszabály1 előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

19.

a 188/2019 (Xll.19.) sz.határozatho

IV. n.év

ellenőri

SzabályszerOségl

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas

-

Búzaszem Nyugati Óvoda

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
dokumentáció felülvizsgálata
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya
1. n.év
Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények Jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

2019. év
-

15 nap

-

20.

- -

nap

e11véb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

napok

helyszíni:
1főx5

Ellenőrzés

2019.év

Ellenőrzés

ütemezése

Ellenőrzés módszere tételes, dokumentum alapú ellenőrzés

SzabályszerOségi

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

nap

enéb tev.:
15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálat i
és egyeztetető kontrollok nem megfelel ően kerültek

Nylregyh,zl Gyermekjóléti Alapel~t,sl
Intézmény

naPOk
helyszíni:

1főx5

kockázat t ípusa: kontroll, pénzügyi
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-- -

ellenőri

Ill. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályt előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

21.

ellenőri

napok

Szabálysze rűségi

helyszíni:

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kocká zat típusa: számviteli, reputációs, kontroll

mellékletei tételes felülvizsgálata
2019. év

bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

1 fő x 5 nap
e11yéb tev.:
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sor-

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött idöszak

szám

Ellenörzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Tárgy: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsöde
(Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) feladatfinanszírozással kapcsolatos

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

2. sz. melléklE
a 188/2019 {Xll.19 ) sz határozathc

Ellenörzés típusa

Ellenörzés

szabályszerű,

ütemezése

az elszámolás nem tényadatokon alapul.

belső ellenőrzése

IV.n.év
SzabályszerClségl
pénzügyi

időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó

dokumentációk megalapozottak

2019.év

-

-

Ellenörzés módszere dokumentum
indokolt esetben tételes vizsgálat

alapú,

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülv12sgálata
Központ

ellenöri napok
helyszíni:
1főx5

kockázat típusa: szabályszerClségi, pénzügyi
mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti

--

Ellenörzés
ütemezése

nem megbízható adatok alapján történt az igénylés,
késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás nem

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás
elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon,

22.

"'

nap

egyéb tev.:
15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettségúek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

Ill. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi e lőfrásokna k
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

23.

ellenőri

napok

Szabályszerűségi

helyszíni:
1föx5 nap
Ellenőrzé s

--- -·

-

--

2019. év

---

-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag ellenör zése
Nylregyházl Család- és Gyermekjó~tl
Központ

egyéb tev. :
15 nap

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás; hiányos
pénzügyi
alapnyilvántartás
vezetés;
kinevezések
ellenjegyzése
nem
megfelelő;
pótlékokat
és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által meghatározott
feltételek mellett biztosftották

Ellenőrzés

ütemezése

1-11. n.év

Cél: annak megállapftása, hogy a közalkalmazottak besorolása,
az illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása

24.

sza bályszerű volt-e

SzabályszerClségl

ellenöri napok
helyszíni:
1főx10

2019. év és aktuális id6szak

Ellenörzés módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat típusa: integritás
bekövetkezés valószínűsége : magas
tételes felülvizsgála
szervezetre gyakorolt hatás: magas

nap

eJNéb tev.:
15 nap

14

2 sz melléki•
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

Sorszám

szervezeti egység

Ellenőrzésre

Ellenc5rzött idc5szak

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Ellenőrzés

típusa

a mellékletek nem kellc5 részletezettségüek, nem a iogszabály
által előírt hatándc5ben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetetc5 kontrollok nem megfelelően kerültek

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

-

E llen őrzés

ütemezése

IV. n.év

kialakításara, az átláthatóságot nem biztosították
Cél:

bizonyosságot szerezni

arról,

hogy a

költségvetés

végrehaitásáról szóló beszámolót a iogszabályi előfrásoknak
megfelelő tartalommal, hatándc5ben készítették el

25.

ellenlSri napok
SzabályszerOségi

helyszíni:
1 fő x S nap

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínüsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

Nylregyházi Szociális Gondozási Központ

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: A fogyatékos személyek nappali ellátása szociális nem biztosítottak a működéshez szükséges tárgyi, személyi és
alapszolgáltatás és a fejlesztő foglalkoztatás müködtetésének a szakmai feltételek; az alapszolgáltatás a vonatkozó
vizsgálata.
jogszabályoknak vagy a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak nem megfelelően müködik; a dokumentációk
vezetése (szakmai program, egyéni tervek stb.) nem
szakszerű, a fejlesztő foglalkoztatás müködtetése az ellátott

IV. n.év

Cél: meggyc5ződni arról, hogy az intézmény müködésének fejlődését veszélyezteti
tárgyi, személyi, illetve szakmai feltételei biztosítottak-e; a
fogyatékos személyek na pali ellátása és a fejlesztő
foglalkoztatás működtetése megfelel-e a Szt-ben, valamint a

26.

SzabályszerOségi

ellenőri

napak

helyszíni:
1főx10 nap

kapcsolódó szakmai rendeletekben foglalt követelményeknek
kockázat típusa· Integritás
Ellenc5rzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat
2019. év és aktuális ldc5szak

egyéb tev.:

bekövetkezés valószínüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

KiYUI FElADATOI

1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenő rzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenc5rzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2020. évi belső ellenc5rzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehaitásáról szóló beszámolók nyilvántartása, morntonngozása

4.

Belsc5 e lle nő rzés i kézikönyv aktualizálása, str atégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

5.

2020. évi

belső ellenőrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázati

tényezők

meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető
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Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen ő rzési Terve

2. sz. mellékle
a 188/2019 {Xll.19.) sz.hatarozatho

Ill. TELEPULBI NEMZETISeG1 ÖNKORMANVZAT BELSÖ EllENÖRZeSEI
Sorszám

Ellenl!rzött szervezeti egység

Ellenl!rzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

(tárgya,

Azonositott kockázati tényezcl, kockázat

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Áht. által előirtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előteqesztéskor nem az eiőirtak szerint

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Cél:

meggyőződni

önkormányzata

arról, hogy a helyi nemzetiségi
költségvetés tervezési, beszámolási és

Ellen ő rzés

-

Roma Nemzetiségi Önkonnányzat

Ellenőrzés

II. n. év
e llenőri

szabályszerOségl

Ellenőrzés

ütemezése

i. n. év
ellenőri napok
utóellenőrzés

2.

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:

időszak)

15 nap

Tárgy: A költségvetés és zár számadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése

Ellenőrzés

Áht. által előlrtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előterjesztéskor nem az előlrtak szerint
tájékoztatták a Képv1elő-testuletet

ütemezése
II. n. év

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzet1ség1
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és

ellenőri

adatszolgáltatási kötelezettségeit a iogszabály1 előlrásoknak
megfelelően teljesítette-e
Ellenőrzés

2019.év

helyszíni:
1 fő x S nap

kockázat típusa: jogi, mOködési, integritás kockázat

3.

nap

15 nap

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

helyszíni:

eRvébtev.:

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem telies korüen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre, Jóváhagyás nem történik meg

2019. év (intézkedés végrehajtását követel

napok

1főx10

módszere dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat tipusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószlnűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Ellenőrzés módszere . dokumentum telies körű felülvizsgálata

Ellenl!rzés
ütemezése
ütemezése

tájékoztatták a Képvielő-testületet

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előirásoknak
megfelelően teljesltette e

1.

2019. év

Ellenl!rzés típusa

szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1főx10

módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége : magas

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes
15 nap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellenc5rzött szervezeti egység
Ellem5rzött ldllszak
Lengyel Nemzetiségi Önkonnányzat

Ellené'Srzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

'

Azonosított kockázati tényező, kockázat

2. sz. mellékle

a 188/2019 (Xll. 19.) sz határozatho.

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: a települési nemzet1ség1 önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körúen
Múködési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre, Jóváhagyás nem történik meg

Ellenc5rzés
ütemezése
1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az elc5zll évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

4.

utóellenőrzés

Ellenőrzés módszere: dokumentum teljes körú felülvizsgálata

2019. év (Intézkedés végrehajtását követő

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas
15 nap

Német Nemzetiségi Önkonnányzat

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszeruségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Áht. által előírtakat, múködési és felhalmozási cél szerinti
bontásban, az előterJesztéskor nem az előírtak szerint
táJékoztatták a Képvielő-testületet
Cél:

meggyőződni

a helyi nemzet1ség1
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a JOgszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.

s.

arról,

Ellem'5rzés
ütemezése
11.n.év

hogy

ellenőri

szabályszerOségi

--

.· fi·°.···

e11véb tev.:

bekövetkezés valószinüsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

- --

napok

helyszíni:
1fiix10 nap

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat

2019.év

ellenc5rl napok
helyszíni:
1 fő x S nap

kockázat típusa: jogi, m Oködésl, integritás kockázat
bekövetkezés valószínüsége: közepes

Időszak)

-

Ellenllrzés
ütemezése

15 nap

)i

Német Nemzetiségi Önkonnányzat

Ellenőrzés

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes kö r űen
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Müködési Szabályzatának felülvizsgálata

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az

előző

ütemezése

1. n. év

évben feltárt

hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri napok

6.

utóellenőrzés

Ellenc5rzés módszere. dokumentum teljes korú felülvizsgálata
2019. év (intézkedés végrehajtását követc5
időszak)

kockázat típusa: jogi, mOködésl, integritás kockázat
bekövetkezés valószlnüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

helyszíni:
1főx5

nap

ellVéb tev.:
15 nap

17

2. sz. mellékle

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenörzési Terve
SorSlám

Ellenörzött szervezeti egység
Ellenörzött ldöszak
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenörzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosított kockázati tényezö, kockázat

Ellenőrzés típusa

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Aht. által előírtakat, múködési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előteqesztéskor nem az előírtak szerint
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képv1elő-testületet
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előlrásoknak
megfelelően teljesltette-e.

7.

a 188/2019 (Xll.19.) sz határozatho

Ellenőrzés

Ellenörzés
ütemezése
Ellenörzés
ü temezése
II. n.év
ellenöri napok

szabályszerűségi

helyszíni:
1főx10

módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

2019. év

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás közepes
15 nap

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Ellenörzés
ütemezése
1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerultek-e

8.

utóellenőrzés

Ellenőrzés

2019. év (intézkedés végrehajtását követő

módszere· dokumentum teljes

körű

felülvizsgálata

1főx5

kockázat tipusa: jogi, működési, integritás kockázat
bekövetkezés valószínúsége kö zepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

9.

15 nap

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Aht. által eléíirtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az e l őterjesztéskor nem az előírtak szerint
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztat ták a Képvieléí testületet
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a 1ogszabály1 előirásoknak
megfelelően teljesítette-e
Elle nőrzés

2019. év

nap

e11Yéb tev.:

idöszak)

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

ellen<Sri napok
helyszíni:

módszere'. dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa. integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

Ellenőrzés

ütemezése
II. n. év
ellenő ri
szabá lysze rűségi

napok

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás közepes
15 nap

18

2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei J ogú Vá ros Önkormányzatának
2020. évi Ellen őrzési Terve
Sorszám

Ellenl!rzött szervezeti egység

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

(tárgya,

Azonosított kockázati tényezlS, kockázat

a 188/2019 (Xll 19.) sz.határozatho>

EllenlSrzés típusa

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Ruszin Nemzetiségi Önkormilnyzat

Ellenl!rzés
ütemezése

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri
utóelle nőrzés

10 .

E lle n őrzés

módszere dokumentum teljes

körű

felülvizsgálata

2019. év (intézkedés végrehajtilsát követő
ld/Sszak)

egyéb tev.:
15 nap

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak

11-

napok
helyszíni:

1 fő x S nap

kockázat típusa. jogi, mOködési, i ntegritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége · közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabá lyszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Áht. által e lőírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban, az előteqesztéskor nem az előírtak szerint
tájékoztatták a Képv1elő-testületet

---

Szlovilk Nemzetiségi Önkormányzat

EllenlSrzés
ütemezése

Ellenőrzés

ütemezése
II. n. év

ellen/Sri napok
szabályszerOségi

megfelelően teljesítette-e.

helyszíni:
1főx10

-

Ellenörzé s módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége . magas

-

nap

el[\léb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2019.év
-----

15 nap

-

~-„

Szlovilk Nemzetiségi Önkormilnyzat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az

előző

EllenlSrzés
ütemezése

1. n. év

évben feltárt

ellenőri

hiányosságok megszüntetésre kerültek-e
utóe llenőrzés

12.

Ellen/Srzés módszere: dokumentum teljes
2019. év (Intézkedés végrehajtását követő
idl!szak)

körű

felulv1 zsgálata

kockázat típusa: jogi, m Oködési, integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége : közepes

napok

helyszíni:
1főx5

nap

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas
15 nap

19

2. sz. mellékle
a 188/2019.(Xll.19 ) sz határozatho

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Sorszám

Ellenönött szervezeti egység
Ellenönött idi!szak

Elleni!nésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Azonosftott kockázati tényezö, kockázat

önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előirásoknak
megfelelően teljesítette-e.

13.

Ellenőnés

ütemezése
II. n. év
elleni!ri napok
szabályszerOségi

helyszíni:
1főx10

módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: Integritás kockázat

nap

egyéb tev.:

bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

15 nap

-

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Elleni!nés
ütemezése
Ellenönés

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
elleni!rzése
Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szennt
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képvielő-testületet

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

2019.év

Elleni!nés típusa

Ellenőnés

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

ütemezése

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenörl napok
utóellenőnés

14.

Ellenönés módszere· dokumentum teljes

körű

felülvizsgálata

2019. év (intézkedés végrehajtását követö

kockázat típusa: jogi, mOködési, integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége . közepes

helyszíni:
1 fő x S nap
egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

ldöszak)

15 nap

EGfta FBADA10IC
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2020. évi belsö ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratég1a1 tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető
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3. sz. mellóklet
1188/2019. (Xll.19.I sz. hatorozathoz

2020. évi terv+ kapaclUs
összesft<'I klmutat~s

Ell.
u•ma

Típus

Ellenónisl tima/ttrültt

Ellenónött SHMt•t/lnthminy

lntitminy/

Ellen&ill<
(16)

Ellon&>ú
id6s1ükH1lete

Elfen6rl nap

uenre1.etl ecvM1

1

1

10

10

1

1

10

10

1

1

10

10

1

1

15

15

1

1

15

15

(helystinl)

1. ONKORMÁNVZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSEGEINEK ELLENŐKL<SE
uabifyue, asq:1
Polcármester1 Hivat al (~yz61 Kabinet)

mt1fet.„s felulv11s,álata

l

Adllvedf'lm1 uabatyoknak (GOPR) való

2

Hel'f1 adó hitr.iilékkeze~s. helyi adc> kö~tei.stk, helyi adó mfltínyos.;1 6 rH.!:~lf1zettst ktrelmek
elblral•uMk .iocuerOWge

sz:.WtyszerOsq1

Pol1umesten H1V1tal (AdOoszt•tv)

Pofsumf'ltHI Htwtal l• krvalulton kozbff.renH
~Hl1ttseben H wcrehajUMban kOuemUkó<M SUfWZtl
)

KólbölfflH ~bonyohtu~Mk

•

KOztfiut.tJ ttrficvd6 rendszer mUltOdtettWMk ts • k1•l1kitott be-ls6 kontroll rendsur felUlvluc•h1t1

szabatvu•rUioft:t

5

ZifszimMtas ftlulv.zscalat a

sza~tvuerOst&i

uabatyszfriiWC:j

.ti.nórtff

......„,

/tcoz~Htest referatura.

Patyaulok n PfO,ekt.meMdumfllt
refttatw•. Go1.Zct.w11 OwUily. Va1yonca1dalkod.isi Out.iy,

Ellíthi ORt•tv/
Pol1•rmHt tn Hrvat1I (Koztefuttt

felune~t)

PolaumHttn H1vat1I (G11d1w11 Oszt;ly)

IAANYITOTI SZERVEK · llt NYITOSZERVl ELLENORZESEK

'

~ls6

1

1

1

9

1

•

rtndsztrtll•n6nts

KocUzatelemztssel lt1v;l1ntott 1 lntezmtnv

1

7

A.datv~elml

Vf~ mtt:fetelff ftlulvu:sc.alata

szabílysz:er<lsfai

Esztetl•nc tszalt10i.ooda

1

1

10

10

•

Ad1tvtctelm1 sz1NlyokM1t (GOPR) v110 meaftte*t ftlüivtzsc.11.111

vaW!ywerUM-11

NvlftCVh.all Clntemus ltófus

1

1

10

10

•

2

•

Hl .

kontrollrendsztt múkodestnelt eftHtlM
szabályoknak (GOPR)

1

EGYtB 0NKORMANVZATI ELLENORZESEK
Orikormany-zat .11111 tamoeatott sze1wzttH. fenct.z~lt etltnófuse

uaba1vszenhfl1 ptnzUIV'

Po411fmHteti H•v„t.M (til1lotalf> t.bonyob~wtwn
ltOUH1'10kod6 S.Zft'WlttJ tfV'lliltk)
T1mou1ton UPfWZttek

"

ONKORMANVZATI GAZDA>AGI TARSASAGOK/NONPROflT SZERVEZETEK ElilNORZESE
ll

„

lS 17

Aditvtdelmt suWlyoknalt (GOPR) valO mqfetelff tetutvusci6l1ta
Szatwtyozottwa, kontrollltomyezet klalaltltás.1nalt t~lulvmc1lat1 Transzfeur ny1lvintar1.as ts az
adltvfltf'lml szabályokna k (GOPR) való mqftltlft ftlulv1z51itau
~ls.d

kontrollrendszer értfikelése

v1b.atyszPru~1

Nyirqyhi11 Átlatp.att Nonl)l'Oftt Kft

1

1

15

15

szabítyszttüsfci

~si.k -'Jfokh Komye1etalldilltod1M Nonl)fof1t Kft

1

1

20

20

szabálysz_uase.1

Önkormánytat Gazd1W1j Ursasa1ok

1

1

Önlcor'°"'nytatl ellenllnés ÖSSZESEN:

14

15

15

114

171

Elen6nis
ld6stul<sé1let•

Ellon6rl nap
(helyuini)

II. INTEZMENYI BELSO ELLENORZESEK
Ell

'""'"
1
2
3

•
5
6
7

a

Ellenónisl t6ma/torillet
Kottwcwttst bnzimoto fekitvu:sc.illta

P.aty;zat ~1U.IYI tlsamotaw

Ellenónött sHrveut/lntizminy

KOltseswtHi bes..tamokl ftluMncalat•

beszimolo ff'lülvmc.ilat•

Kol1~1vetéS1 beszamoM felülvuscál•ta

A Vac1 M1haly l(ulturíl1s Kozpont ko11lk1lmuo1ti tocviszonybiln fotl<1lkozt1tott1k muw5sitkl
el.aríUMk H a s.tf'mélyűsyt ny.lvantarthok ftlulvuscilatán.k bets6 ellenórzke

5

5

1

10

10

1

1

5

5

1

1

5

s

1

1

5

5

1

1

5

s

1

1

5

5

1

1

5

5

1

1

5

1

1

1

1

s
s
s

1

1

5
5
10

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

5

1

1

5

u 1bátyszerUW&i

1

1

5

SZlbÍfysztfU'Séll

1

1

5

s
s
s

1

1

5

s

1

1

5

s

1

1

10

10

1

1

5

5

1

1

10

10

ISO

ISO

szabilysztrOw"ai

SZibatyw:erUset•

Kolt.wswttti beSl1imoto felulv.1scál1t1
Kolts.tCWIHI bHHmo6o ff'klMucilata
A s.itf'M'fyt ltw» f'l~f'St

Sll~tfUS<t&I

u

Kolts.fCWIHI beszamokl felulvlzsco1t.t1

sub.ltyvttuWC•

t•

tUtf'Jtsl tente-s. d1J kedvezm ényének lténybtWttlthez u ul& nydat koutot f'lltn6ufft

subatyszerOsta1

KC>lt~wtts. bf's.zamotó felulV1zscalat a

szabatyszf'rústc1

17
18

19
20
21
22
23
2•
25
26

Az. inavenes/ktdvezményes etkezés dokumentum11n ak te lulvuq:alata
KöltW,veteM beszímolo ff'lulv1zscílat1
A 1v-rmt kek

~n1yenes etkf'ZtetéseMz

klpcsolOdó dokumentk'6 felulv11sa•l•tt1

t<iWt.W&vetffl b<Hlamolo felutvu sc1l1t1
A tytrmeltk

1~ étkeztettWhtz

KoUwcwt~

k1pc:wk)dö dokumf'nt.K'6 ft1ulvlzsc•l•tt1

beszámolo ff'lutwsc111t1

A Nylfec.-híz1 Gytf"mekplett A.lipPll1tH1 lntezmeny uerwzet1 ktteteben 14 uMnu löbi11 Boksodt
(Hyutt:'fh•za. Tas u 1 3 .) ff'ladiitfin.nsz11oz•u.I k1pcsolt1tos bets6 tllf'nónew
Kött~etes.

b<Hl•molo f'°'ulV1n1 1l.at1

A sztmety1 anya~ ellen6nese
KOltHtYettst besz1molo feluhn zscílata
A 1oev1 té kos sztm élyt k nappali e llátása uoc1ílis al1pszol1iltatás és a fe1leszt6 foel1l~ on1tás
mOk&ltelkéMlt 1 VIZu>:ilat„

K6untézmenyeket MOk6dte t di Központ

Vío M1hity Kulturílis Kc5zpont

GtpJ&rmO

15

Móncz bemond ~ ti Víro5' KOnyvtir

szabálys1er0~1i

9

16

Jow Andras Muzeum

nab.alyszttllws•
u abály'SlerOsq1 .,eniuCV"

11
12

kapcsolatos ehumol.asok tUen6nfft

(16)
1

10

uzemf'tttt~

Ellon&öl<

1

szabályszf'r0~1

Bf'sienéSi tlJ.ifH felulv11sg1lata

lntizminy
1

szabalyszttü~1

uabafvsz«Owc• penzUIY'I

A 1fl>JairmQ uztmanv11felhaszn•las. a Gep„rmO használati sz1Wtyzat mf'lff'~l4hWsenek v.zsc•l1t1
KOlt~1w1es.1

Típus

u.abatysz_trllWC1
ua~lyszertlwg1

pen11J«'fl

sz~erOs.tc1

l&HZ~UCYI A11.,.tUit is.

tcazcatósie

Ny1rPJVh.az1 Cintemus KOr11n
Eszterl.anc (szaki ÓYodl

G~fmekek Hi11

<>tii Ovod1

n1balvsz_erüse11
nabalyszerúsé&i

Tundérkert Keleti ÓYod1

szabátyszer0$f&i
sabatywerOwc1

8u21szem Nvu11t1 ÓVOdt1

Hywf1Vha11 Gyermel,otet1 A!<lpett,u•s. lnttzmHJV
uaWtysztfúse&i

~niulY'

s.zabatys.zerú~1
sz.abalyuerO~t

Nyfre1yhá1:1 Csal1d ts GyermtkJ(Weh Kózpont

szabalyszerOsta1
Ny1fegyház1Szociális Gond ozíM Kbzpont
szabályszerüsét;1

26
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s
s
s
s
s
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3. sz. melleklet

2020. évi terv + ka pacitás
összesltll kimutatás

• 188/2019 (Xll.19.) sz. hatJrozathoz

Ill. TfilPULESI NEMZETISEGI ONKOllMANVZATI BELSO ELlENVKLuEK
EM

„.....
1

Eli.nOrtfsl Urna/terület

A 1i.-01tse1vetes es d rm1m1das sabátyuerOst-1ének •llen6rz.se

Ellenótlllt
'""'"""Y

(16)

EHen6n:'s
ld6s10kHctete

Ellen&-1 nop
(helyszíni)

1

1

10

10

ut~len6nes

1

1

s

s

s.u1batys.rerOW1•

1

1

10

10

utoe4~zfl

1

1

s

s

szabilysle-ni~i

1

1

10

10

utoel~zft

1

1

s

s

szabalysunlwt•

1

1

10

10

utoenen6nti

1

1

s

s

sz1bltyuerilW11

l

1

10

10

Típus

EllenOrtl!tt s„rvuet/lntf'""ny

uabátysierOsé1I
Roma Nemzet1st1I önkorm6nyut

2

A telitpulesi nem1et1séj1 önkormanyzat Szerwieti H MOk6dés1 Subályutanak fetutv1u1iil1t1

3

A koftWavttff H n 1ru:amadJis s.zab.itys.ztf+JSft~k ellen6nese

4

A triepu~ nem1etrses1 onkormanv:rat St«WH•tJ ts Mukodesl Sz:aWlyutolNk fitfutvtzsc.tl•t•

s

A kOftstswtn 11 z1rs.z1madu u1b.i1yMtNstt;tntk .iten6otse

'

A t~~ nenuetJw&1 onk«manvu1t Sz~ztu ts MUkodflt Sz.tt>.tyzat.inak 1.-ulVtncalat.

7.

A kOltwtwtH ff zarsam~.s satulyslmwttnek el~tse

8

A teltpu1eM nemut1sec1 onkorm•nvnt Szervtltti ts MúkOdési Subityzat•nak felulvizsc•lata

g

A költW1vetes ts zarszamadís szab•lyszerOsfctntk •llen6nese

L.ncvel Nenu•t•W11 önkorm1nyut

Nemet Nenu•t1~i Onkorman._ut

Öfmeny Nem1et1stai Önkorn"n'(Ut

Ruszin Nemzet1M-11 önkorm•nyllt
10

A teltpulffi nemzet1Wt1 önkorm•nvtat SzerVtlft1 ts MOk~ SzaWlyzatinak felulvizsc•l•t•

11

A kOl~Yf'IH H z•ruamadas s.u 1tNtyutfü$fltnek fl~tSf

12.

A ttM-PUliist Mrnlfbsq1 ónkorm•nyzat Sz.rwzetl ti Müködfs,i Szab.ityHUnak fttutvinc•lata

u

A kut~wtff H uiruamadas s.zabaly1.l.tflhtstn8 de'n6r?tse

14

A t~tnl nenuet.iws1 onkorm1nyzat Sz...wzeti ts Mu~odtsi SzabatyzaUMk ftluMisc•lata

ut6f!llen6r zts

1

l

s

s

uabitys.zffUW,1

1

1

10

10

1

1

s

s

1

1

10
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1

1

SzlovU Nemzet1M11 Onkorm1ny11t
utoetten&us

..__,
Ukr-.n Mmzet.wc• On•orminyut
utoe~ts
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3/1. számú melléklet
a 188/ 2019.(Xll.19 )hatarozathoz

2020. évi ellen6rl létszám és er6forrás

Belső ellenőr közszolgálati 1 Saját erőforrás
Jogviszonyban
összesen

Külső erőforrás 1Bruttó Erőforrás
összesen
összesen

Külső

szolgáltató

Az.adott
szervezetre
fordltott

Megállapodás alapján ellátott
belső ellenőrzés esetén

erőforrás

Nyíregyháza Megyei Jogü Város Önkormányzata
terv

lény 1 terv

1 tény

lerv

betOlten1
rendelkezésre alló
tervezett létszám
(10)
létszám (10)

tény

ellenOn nap

terv

"ny

terv

tény

terv

ellen6n nap

10

tény

etlenOn nap

terv

terv

te ny

Adm1msztratlv személyzet

összesen
(korrekciós
oszlop)

ttny

terv

más szervezetnek
más szervezetre
az adott
fordított kapacrtás
szervezetre l ordltott
(-)

16ny

ellenOn nap

kapacitása(+)
ellenOn nap

ellen6n nap

lerv

tény

terv

betölteni tervezett
lét szám (10)

rendelkezésre álló
létszém (10)

171.00

0.00

OOO

171 ,00

0.00

3.50

1. 1Polgórm~teri Hívatalí ttllen6rztsttk

1.20

1,20

60.00

0.00

0.00

60.00

0,00

OOO

0 .00

60,00

0,00

1 20

1.20

2. l 1rany1toszervl ellttn6rzkttk

0.80

0,80

29.00

0.00

0.00

29.00

0,00

0 .00

OOO

29,00

0,00

080

0.80

3. I Egy'b Önkorm6nyzati el/en/Jrzts

0 .50

0,50

32,00

0,00

0,00

32,00

o,oof

0.001

32.001

o,ool

0.501

"4.lőnkormónyzat Gazdasogl Tórsasagal (tulajdonos/ ellen/Jrz,sek}

1 ,00

1,00

50.00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

1.00

256.00

0.00

0.00

255.00

0.00

4,50

150,00

0,00

3.00

3.50

·-

.._........,w.o ..........

0 0

1. l lrany/rott sznwk bttls/J ellen6rz,se /Jsszesen
2.I Kormónyzati szektorba sorolt egy'b szervezetek bttlsó

lellen6rzhe óssz~en
1
3.INemzetls'9i Őnkarm6nyzatok bttls/J ellen6rzke ósszesen

1

0.00

0.00

3.50

"4.50

OOO

171.00

0.00

255.00

OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.001

1

0.00
0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

3.501

1

1.00
0.00

"4.50
3.00

3.00

150.00

0 .00

0.00

15000

0,00

0 .00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,001

oool

1

0001

1

0.001

o,ool

0.001

1

0.00

105,00f

o,ool

0.001

1

0.001

1

105,00f

0,001

1 ,50 1

1

1.50

1 1,501

1

105.oo l

1

0001

1

ooo f

1

OOO

0,50

3.00

1.501

lény

o.ool

3/2. számú mellékle1
a 188/2019.{Xll.19.)hotórozotha.

2020. évi ellenc5rzések (tipusonként)

Szabályszerűségi-

Szabályszerűségi

Rendszerellenc5rzés
tény

terv

terv

tény

terv

db

db

Összes ellenc5rzés

Utóellenc5rzés

Pénzügyi

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

tény

terv

db

db

s.a

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Irán ítószervi ellenőrzések összesen
Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás

1,a
1.a

o.o

2,0
2.a

o,a

0,0

o,a

a.a

0,0

o.o

0,0

o,a

a.a

4,0
4,a

0,0

a,a

o,a

1,0
1.a

o,a

2,a
2,a

a.a

a.a

o.a

o,a

a,a

Terven felüli kapacitás
Egyéb Őnkormányzati ellenőrzés összesen

Tervezett

ellenőrzés

Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Őnkormányzat Gazdasági Társaságai (tulajdonosi ellenőrzések) összesen
Tervezett ellenőrzés

2a1s. évrő l átütemezett
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
~::;:.;_--

~-.„.~..............,~

,~....,

.... ,.,.r1,._..,,_,

~$~'.;.

Irányított szervek belső ellenőrzése összesen

·e-.

~

0.0
0,0

~

t-.;.~

-.0,0
o,a

Tervezett ellenőrzés

··~ ~"'~tt 0.0
22,a
a.a
22.a

..

; t·.-4,0
4,a
4,a

'.
', ..

-~~„„~."l;

. ''f<l!-//,0

·•'.:1->.~.

:~

a,a

o.o

o,a

Soron kívüli kapacitás
Terven f elüli kapacitás
Kormán zati szektorba sorolt e

éb szervezetek belső ellen6rzése összesen

Tervezett ellenőrzés

0,0
0,0

0,0

a.o

a,o

o.a

o,a

o,a

0,0

0,0

0,0

7,0
7,0

0,0

o.a

o,a

7,0
7,a

0,0

Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Nemzetisé í Önkormányzatok belső ellen6rzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

tény

terv

tény
db

"·

s.a
a.a
0,0
a.a
3,0
o,a
0,0
3,0
0,0
o.o
0,0
o.o
4,a
a.a
4,a
0,0
0,0
a.a
0,0
a.a
3,a
a.a
3,a
0,0
o,a
0,0
a,a
0,0
o.a
0,0
;!!J~
26,a
o,a
26,0
0,0
0,0
o.a
0,0
o.a
a,a
a.a
0,0
a.o
0,0
0,0
0,0
a.o
a,o
14,0
14,0
0,0
0,0
a.a
o,a
0,0

3/3 szómu melléklet

2020. évi belső ellenőrzési tevékenységek

a 188/2019 (X/119) sz. határozathoz

Ellenőrzések összesen

Képzés

Tanácsadás

Egyéb tevékenység

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
terv

,
6,0
3,0
1,0

1. Polaórmesteri Hivatali ellenőrzések ősszesen

a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
e)
d)
3.
a)
b)
e)
d)
4.
a)
b)
e)
d)

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
2019. évről áthúzódó
lránvítászervi ellenőrzések ősszesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Eavéb Önkormónvzoti ellenőrzés ősszesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Önkormányzat Gazdasáal Társosáaai ltulaidonosi ellentirzések) ősszesen

.,,..

1. lránvított szervek belsti ellenőrzése ősszesen

Tervezett e llenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Kormányzati szektorba sorolt eavéb szervezetek belső ellen6rzése ősszesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felü li kapacitás
Monitoring
Nemzetiséai Önkormánvzatok bels6 el/en6rzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Meg1egyzés: l<üls(J kapocitós igénybevétele nmcs tervezve

~.

,
180,0
85,0
45,0

tény

terv

tény

terv

tény

terv

tény

,
0,0

2,0
1,0
1,0

'
0,0

,
5,0
5,0

0,0

40,0
40,0

0,0

terv

40,0
36,0
2,0

tény

0,0

0,0

50,0
77,0
74,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
18,0
16,0

0,0

1,0
4,0
4,0

0,0

3,0
92,0
92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
22,0
22,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

27,0
25,0
2,0

0,0

terv

tény

265,0
166,0
47,0
0,0
52,0
95,0
90,0
0,0
0,0
5,0
114,0
114,0
0,0
0,0
0,0
155,0
125,0
27,0
0,0
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

123,0
95,0
25,0

45.D

,o.o

• !158.D

.W:

.- .. 3.D

•.„ lW

15.ll

„ Wl

0.0

-.u.L

. 110.0

i )"«)1'":.;iu.Ll

1 Ull!Lll

. , .G.11

31,0
26,0
4,0

0,0

643,0
540,0
100,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

76,0
68,0
8,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

34,0
34,0

0,0

724,0
613,0
108,0
0,0
3,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
354,0
354,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,0
~ .-.-j-;~~~-.„ ;_:,.~-·

a)
b)
e)
d)
2.
a)
b)
e)
d)
3.
a)
b)
e)
d)

,
0,0

terv

2,0
4,0
3,0

5,0
3,0
1,0

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felü li kapacitás
Monitoring

tény

Saját kapacitás
összesen

1,0
0,0
0,0

14,0
14,0

3,0

0,0

0,0

3,0
0,0
0,0

315,0
315,0

4. sz. melléklet
a 188/ 2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

Intézm ények irányítószervi ellenllrzésének kockázatelemzés összesftllje
2020. évi ellenllrzésl tervhez

Sor sz6m

lr6nyitó szervi ellenllrzés
Intézmény neve
dátum

Ellenőrzés

'""'"
év)

minősftéae

1-5

1-5

Intézményi
belsll
ellenllrzés
minősftés

KOlsll ellenllrzések
(ÁSZ, MÁK, Okúltáal Hlv•l•I,

OEP, EMMI, Ko"""nyhl••toll
dátum

1-5

Jogszab61yl
változbok

Szervezeti
viltozás

Szervezeti
struktúra

Intézményi
költségvetés
nagydga

Kontroll·
rendszer
értéke" se

1-3

1-5

1-5

1-10

1-5

Felelős -

aégrevonb

Összes
kockázati
pont

(eltelt év)

1-5

0-1

INTÉZMÉNYEK
1.
2.

3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

Eü. Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc tszakl óvoda
Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Kel et i óvoda
Búzaszem Nyugati óvoda
Közintézményeket MOköd. Központ
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Jósa András Múzeum
Móricz 2s. M egyei és Városi Könyvtár
Váci M ihály Kult urális Központ
Nyh.·l Szocfálls Gondoz<lsl Központ
Nyh.-1 Csal<ld- és Gyermekjóléti Kp.
Nyh.·f Gyermekjólét i Alapellátási Int.

2018
2018
2015
2019
2019
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2019
2017

2
2
5
1
1
2
2

3
3

3
2
2
2
1

3
3
3
3
3

3

2

2
4

3
3
2

3
5

3
3
3
3
5
2

3
4
4

3
3

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2016
2015
2018
2018
2015
2018

2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
2
5
2

1

3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1

3
1
1
5
1
1
1
1

3
5
2
2
2
5

3
2

3
2

3

3
3

1

2

6
8
5
5
5
5
4
5
2
4
6
5
5

2
4

3
3
3
3
4

3
3
3
3
3

3

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
29
23
23
20
23
24
22
20
18
21
24
19

2020. évi irányltószerv1 ellenőrzés

1

Gazdasági Társaságok-Nonprofit Kft
kockázatelemzésének összesítője
2020. évi ellenőrzési tervhez

Utolsó vizsgálat
Sor
szám

Szabályszerűségi

Társaság megnevezése

Ellenőrzés
minősítése

dátum
Súlyszám

(eltelt év)
1-10

1-5

közfeladat
Projekt
ellátás /kapcsolt
kockázatok
ügyletek
1-5

S. sz. melléklet
a 188./2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

....

1-10

Átláthatóság
(közzététel,
adatvédelem)
1-5

Összes
Szervezeti
változás

kontroll

kockázati

kockázatok
pont

1-3

1-5

7-43

3

3

24

3

3

19

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK
1.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

2017

3

2

1

2

2018

2

2

3

5

2

1

2

17

2

1

17

2019

1

3

3

8

3
5

3.

Nyíregyházi Távh ős z o lgá lta t ó Kft.

4.

Nyíregyházi lnformotikat Nonprofit Kft.

2019

1

3

1

7

2

5.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2017

3

1

1

4

3

3

3

18

6.

Nyírvv Nonprofit Kft.

2019

1

2

3

4

2

3

3

18

7.

Sóstó-Gyógyfürdők

2019

1

3

1

7

2

1

1

16

8.

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
(Regionális Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.)

2014

6

2

5

5

4

3

3

28

9.

Város-Kép Nonprofit Kft.

2019

1

2

1

2

3

1

2

12

10.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.

2017

3

1

1

3

1

1

1

11

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

2019

1

4

3

3

3

3

3

20

Zrt.

~szak-Alföldi

12.

Nyírségvíz Zrt.

2019

1

3

3

3

2

1

1

14

13.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2017

3

1

2

5

3

1

1

16

14.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

2018

2

1

3

2

1

1

1

11

{51% 22 kockázati pantfelett magas kockázatú)

tulajdonosi ellenőrzés
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8.sz. melléklet

Polgármest eri Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzésének összesít ése
a kontrolltevékenység e llenőrzésé hez

Utolsó ellenőrzés

Ellenőrzés

Szervezeti

óta eltelt idő

minősítése

változás

Szervezeti egység megnevezése

Ellenőrzési

nyomvonal
minősítése*

a 188/2019.(Xll.19.)sz. határozathoz

Kockázatelemzés
minősítése**

Szervezeti egység
vezetők általi kockázat
minősítés

Összesített
kockázati szint

Dátum

1-5

1-5

1-5

1-5

1-4

1-3

6-27

Gazdasági Osztály

2019

1

3

1

2

3

2

12

Polgármesteri Kabinet

2018

2

3

3

3

3

2

16

J egyzői

2019

1

4

2

4

4

2

17

Főépítészi Osztály

2015

5

2

1

2

2

2

14

Adóosztály

2015

5

3

4

4

4

1

21

Városfej lesztési és Városüzemeltetési Osztály

2019

1

2

2

2

3

1

11

Vagyongazdálkodási Osztály

2019

1

3

2

3

3

1

13

Ellátási Oszt ály

2019

1

3

2

3

4

2

15

Szociális és Köznevelési Osztály

2019

1

3

2

3

4

2

15

Kulturális Osztály

2018

2

3

1

3

3

2

14

Igazgat ási Oszt ály

2019

1

4

1

4

4

1

15

Közterület-felügyelet

2015

5

2

3

3

3

2

18

Építésügyi Osztály

2019

1

4

1

3

3

1

13

Kabinet

* értékelés : minél jobb, annál alacsonyabb pontszám

** értéke lés: minél jo bb, annál alacsonyabb pontszám
60 % (16,2 pont) felett magas kockázatú a szervezet)

Intézményvezetők

intézményi

Sorszám

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

által jóváhagyott 2020. évi
belső ellenőrzések

Intézmény megnevezése
Jósa András Múzeum
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Váci Mihály Kulturális Központ
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc Északi Óvoda
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Tündérkert Keleti Óvoda
Búzaszem Nyugati Óvoda
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

9.sz.melléklet
a 188/20 19.(Xll.19.) sz. határozathoz

9/b.sz. melléklet
a 188./2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Intézményi bels ő ellenőrzések
M óricz ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem

Móricz ZSlgmond Megyei és Városi

kellő részletezettségűek,

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

nem a

jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok

Könyvtár
------------------

nem
megfelelően
kerültek
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi elő1rásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

Ellenőrzés

kialakításra,
IV. n.év
Szabályszerűségi

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa · számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas

2019. év

szervezetre gyakorolt hatás. magas
Tárgy: A
Móricz Zsigmond Megyei és Városi

gépjármű

használati szabályzat

üzemanyagfelhasználás, a
megfelelősségének

Gépjármű

vizsgálata

Könyvtár

-

a feladat és

felelősségi

körörket nem határozták meg
nem megfelelő normát alkalmaznak
az elszámolásnál, felülvizsgálati kontroll nem került
kialakításra
egyértelműen,

Cél: annak megállapítása, hogy a belső szabályzat biztosítja
a szabá l yszerű elszámolást, dokumentálást és számon

2.

1. n.év
Szabályszerűségi

kérhetőséget

pénzügyi
kockázat típusa : pénzügyi, integritás

elle nőri

napok:
1 fő x S nap

Ellenőrzés

2019. év és aktuális időszak

módszere: szabályzat részletes felülvizsgálata, bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
elszámolás dokumentumainak mintavételes ellenőrzése
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYE& FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló e ll enőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásá ról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

belső ellenőrzési

4.

Bel ső ellenőrzési

s.

2020. évi

terv összeállítása, kockázatelemzése

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

bel ső e ll enőrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázat i

tényezők

meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette :

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Tomasovszki Anita
intézményvezető

1

,....

Intézményi belső ellenőrzések
Egészségügyi Alapellátási Igazgat óság

9/d .sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Azonosított kockázati

tényező,

Ellenőrzés

kockázat

Ellenőrzés

2019.év

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

2.

ellenőri

1

fő

napok
x S nap

Gépjármű

ellenőrzése

hogy az elszámolások a jogszabály által előírtak szerint
történtek
Ell enőrzés

módszere: dokumentum alapú

2019.év

IV. n.év
Szab á ly sze rűségi

pénzügyi
kockázat típusa : pénzügyi,

-

Szabályszerűségi

bekövetkezés valószínűsége · magas
szervezetre gyakorolt hatás. magas

üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfelelő szabályozás; nem a jogszabály által
előírt normákat alkalmazzák; dokumentumok nem
szabályszerűen
vannak kitöltve, az összesítő
elszámolás nincs összhangban a számviteli
Cél:
annak
megállapítása,
hogy
megfelelő bizonylatokkal, menetlevelekkel
kontrollkörnyezetet, eljárásrendet alakítottak ki, valamint,
Tárgy:

IV. n.év

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa · számviteli, reputációs, kontroll

mellékletei tételes felülvizsgálata

ütemezése

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a

jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
kialakításra,
megfelelően
kerültek
az
nem
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

Ellenőrzés

típusa

szabályszerűségi

elle nőri

napok:
1 fő x S nap

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

IEGYEB FEi.ADATOK
1.

2019. évben lefolyt atott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső e llenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső e l lenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Csikós Péter
intézményvezető

1

Intézményi belső ellenőrzések
Eszterlánc Északi Óvoda

9/e.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

1

SorINTÉZMÉNYI BE LS Ő ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

-Eszterlánc Északi óvoda

--

-

1.

tényező,

kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségüek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el,
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetetö kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
átláthatóságot
nem
biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés

t ípusa

Eszterlánc Északi óvoda

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy : Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Ill. n.év

Szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2019.év

--

Azonosított kockázati

(tárgya, célja, módszere)

e llenőri

napok.
1 fő x S nap

Tárgy:
Étkezési
térítési
díj
kedvezményének hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
igénybevételéhez szülői nyilatkozatok ellenőrzése
vonatkozóak a nyilatkozatok, a felülvizsgálati
kontrollok hiánya

~

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

2.

1. n.év
Szabálysze rűségi

e
kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
Ell enőrzé s

2019.év

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

el l enőri

napok:
1 fő x S nap

alapú bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

IEGYEB FEi.ADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi bel ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.
4.

2020. évi bel ső e ll enőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

s.

2020. évi belső e ll enőrzések megá llapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Be l ső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ell enő rzési vezető

Jóváhagyta :

Szikszainé Kiss Edit
i n t ézményvezető

1

9/f.sz.melléklet

Intézményi belső ellenőrzések
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Sorszám

a 188/2019.(Xll.19.)sz.határozathoz

INTÉZM ÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Gyermekek Háza Déli óvoda

2019. év

-

-

-

Gyermekek Háza Déll óvoda

Tárgy:
Az
ingyenes/kedvezményes
dokumentumainak felülvizsgálata

-

Cél:

meggyőződni

megfel elő

2.

Ellenő rz és

ütemezése

Szabályszerűségi

ellenőri

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

~

típusa

Ill. n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

Ellenőrzés

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
az
kialakításra,
megfelelően
kerültek
nem

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

.
.

Azonosított kockázati tényező, kockázat

napok.

1 fő x S nap

étkezés hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
vonatkozóak
nyilatkozatok,
felülvizsgálati
a
kontrollok hiánya
1. n.év

arról, hogy a kedvezmények jogosságát
Sza bályszer űségi

dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

e
ellenőri

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
-·-

2019.év
"

-

Ellenőrzés

módszere:

tételes,

dokumentum

el lenőrzés

napok:

1 fő x S nap

alapú bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYEB FELADATOK
1

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Be l ső ell enőrzési

s.

2020. évi be lső e ll enőrzése k megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Skarbit Józsefné
i ntézményvezető

1

,

Intézményi belső ellenőrzések

9/g.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Tündérkert Keleti óvoda
SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
szám
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem

-~

Tündérkert Keleti óvoda

-

~

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

-

2019.év

------

--

Tündérkert Keleti óvoda

-

Ellenőrzés

típusa

ütemezése

nem a

jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
nem
átláthatóságot nem biztosították

IV. n.év

Szabályszerűségi

ellenőri

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa· számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

1

fő

napok
x S nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
felülvizsgálati
dokumentáció felülvizsgálata
vonatkozóak
a
nyilatkozatok,
kontrollok hiánya

-

Cél:

1. n.év

meggyőződni

megfelelő

2.

kellő részletezettségűek,

Ellenőrzés

arról, hogy a kedvezmények Jogosságát
dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

Szabályszerűségi

e

-

Ellenőrzé s

2019.év

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

el l enőri

napok:
1 fő x S nap

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
alapú bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYEi FElADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi

belső ellenőrzési

3.
4.

2020. évi

belső ellenőrzések

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Belső ellenőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzése
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktua lizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.
Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta :

Török Edit
intézményvezető

1

Intézményi

9/h.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

belső ellenőrzések

Búzaszem Nyugati Óvoda
SorINTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSE K
szám
Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött

Ellenőrzésre

időszak

vonatkozó stratégia

Azonosított kockázati

(tárgya, célja, módszere)

-

Búzaszem Nyugati óvoda
-

---

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem

tényező,

kockázat

kellő részletezettségűek,

- - -

--

-~

2019. év

-

----- -- -

--

--

Búzaszem Nyugati óvoda

-

Ellenőrzés

ütemezése

nem a

IV. n.év
Szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló es kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége. magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri

napok.

1 fő x S nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
dokumentáció felülvizsgálata
nyilatkozatok,
felülvizsgálati
vonatkozóak
a
kontrollok hiánya
Cél:

1. n.év

meggyőződni

megfelelő

2.

típusa

jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
nem
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
átláthatóságot
nem
biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

Ellenőrzés

arról, hogy a kedvezmények jogosságát
dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

Szabályszerűségi

e
ellenőri

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
-

Ellenőrzés

--

2019. év

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

napok:

1 fő x S nap

alapú bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

EGYEB FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitonngozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.
Készít ette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Szalainé Benyusz Klára
intézményvezető

1

Intézményi

belső

9/i.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.)sz.határozathoz

ellenlírzések

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött szervezeti

Ellenőrzésre

egység

Ellenőrzött Időszak

vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényező, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
az
megfelelően
kerültek
kialakításra,
nem
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés t ípusa

Ellenő rzés

ütemezése

Tárgy: Koltségvetési beszámoló felülvizsgálata

-

Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

1.

IV. n.év
Szabályszerűségi

ellenőri

napok:
1 fő x 5 nap

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas

2019.év

---

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése
Nylregyházl Cantemus Kórus

---

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás;
hiányos alapnyilvántartás vezetés; kinevezések
pénzügyi ellenjegyzése nem megfelelő; pótlékokat és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által

Cél: annak megállapítása, hogy a közalkalmazottak
meghatározott feltételek mellett biztosították
besorolása, az illetmények és egyéb személyi juttatások
meghatározása szabályszerű volt-e

1.-11. n.év

Szabályszerűségi

2.

-

-

2019. év és aktuális Időszak

ellenőri

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum kockázat típusa : Integritás
alapú tételes felülvizsgálata
bekövetkezés va l ószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok:
nap

1főx10

..

IEGYD RIADATOIC
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla ló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv osszeállít ása, kockázatelemzése

3.

2020. évi

4.

Belső e llenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzése k megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

belső ellenőrzések

nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikonyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Szabó Dénes
igazgató

1

9/j.sz.melléklet
a 188/ 2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Intézményi belső ellenőrzések
Közintézményeket Működtető Központ
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS EK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényező, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
kerültek
kialakításra,
az
megfelelően
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
átláthatóságot
nem
biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi elő írásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés

Ellen őrzés

t ípusa

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Közintézményeket

Működtető

Központ

1.

2019.év

Ill. n.év
Szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa : számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

ellenőr i

napok:
1 fő x S nap

szabályozás nincs összhangban az ellenőrzési
nyomvonallal és a munkaköri leírásokkal, a döntési

Tárgy: Beszerzési eljárás felülvizsgálata
Közintézményeket Működtető Központ

jogkör gyakorlása nem objektív tényeken alapul,
Cél: megbizonyosodni arról, hogy
eljárásrendjét úgy alakították ki, hogy
2.

számonkérhető

módon

biztosítsa

beszerzések kulcskontrollok nem teljes körűen működnek
ellenőrizhető és

1. n.év

a

az

Szabálysz erűségi

integritás

érvényesülését

·-

-

2019.év

- --

--

·-·

Ellenőrzés

módszere:
kontroll környezet
kontrolltevékenységek minősítése

ellenőrt

napok:
1 fő x S nap

kockázat típusa: integritás, kontroll
és bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

IRfftB FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi bel ső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső e l lenőrzési

s.

2020. évi bel ső e ll enőrzések megá llapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső e ll enőrzési vezető

Jóváhagyta:

Tóth Béla
intézményvezető

1

7

Intézményi b első e ll e nőrz ések
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alap ellátási Intézmény
Sorszám

9/k.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényező, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
az
kialakításra,
kerültek
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak átláthatóságot nem biztosították
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

1.

Ell en őrzés

Tárgy: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsőde
(Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) feladatfinanszírozással
kapcsolatos belső ellenőrzése

nem megbízható adatok alapján történt az igénylés,

IV. n.év
szabályszerűségi

pénzügyi

sza bá lyszerűségi,

pénzügyi

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : közepes
indokolt esetben tételes vizsgálat
szervezetre gyakorolt hatás: magas

--

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

-

EGYEB FELADATOK
1.

2019. évben lefolyt at ott vizsgá latokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi

3.

2020. évi belső e llenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

bel ső e llenőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzése

4.

Bel ső ell e n őrzés i kézi könyv aktualizálása, stratég1a1tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi bel ső e llen őrzése k megállapít ásainak minősítése, kockázati té nyezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
be l ső e ll en ő rzési vezető

napok.

késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás
nem szabályszerű, az elszámolás nem tényadatokon
alapul

kockázat típusa:
2019. év

ellenőri

1 fő x S nap

bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás
elszámolása a jogszabályi előíráso k nak megfelelő módon,
időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó
dokumentációk megalapozottak

2.

Szabályszerűségi

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll

mellékletei tételes felülvizsgálata
2019.év

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

Ill. n.év

Jóváhagyta :

Dr. Nagy Erzsébet
intézményvezető

9/1.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

időszak

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

-

tényező,

- --

2019. év
--- -

--

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

-

Cél: annak megállapítása, hogy a közalkalmazottak
besorolása, az illetmények és egyéb személyi juttatások
meghatározása szabá lyszerű volt-e

-

2019. év és aktuális

időszak

-

kialakításra,

az

Ellenőrzés

ütemezése

Ill. n.év

Sza bá l yszerűségi

ellenőri

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa : számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy : A személyi anyag ellenőrzése

2.

Ellen6rzés típusa

kockázat

a mellékletek nem kell ő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok

nem
megfelelően
kerültek
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabá lyi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

-

Azonosított kockázati

napok:

1 fő x S nap

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás;
hiányos alapnyilvántartás vezetés; kinevezések
pénzügyi ellenjegyzése nem megfele l ő; pótlékokat és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által
meghatározott feltételek mellett biztosították

1.-11. n.év
Szabályszerűségi

ell enőri

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum kockázat t ípusa: integritás
alapú tételes felülvizsgála
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok:
nap

1főx10

EGYEB FELADATOK
2019. évben lefolytat ott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelent és elkészítése
1.
2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése

3.
4.

2020. évi be lső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitonngozása

s.

2020. évi belső e llenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Bel ső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyiregyháza, 2019. november 29.
Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellen őrzési vezető

Jóváhagyta:

Lengyelné Pogácsás Mária
intézményvezető

9/m.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19) sz.határozathoz

Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Sorszám

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre

szervezeti egység

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati

tényező,

kockázat

Ellenőrzés

típusa

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
átláthatóságot
nem
biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a Jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

1.

IV. n.év
Szabályszerűségi

-

2019.év

- -

-

-

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

2.

ptt vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzE

ellenőri

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok
1 fő x S nap

Tárgy: A fogyatékos személyek nappali ellátása szociális nem biztosítottak a működéshez szükséges tárgyi,
és
a
fejlesztő
foglalkoztatás személyi és szakmai feltételek; az alapszolgáltatás a
alapszolgáltatás
működtetésének a vizsgálata .
vonatkozó jogszabályoknak vagy a szolgáltatói
nyi lvá nta rtásba n foglaltaknak nem megfelelően
Cél: meggyőződni arról, hogy az intézmény működésének működik; a dokumentációk vezetése (szakmai
tárgyi, személyi, illetve szakmai feltételei biztosítottak-e; a program, egyéni tervek stb.) nem szakszerű, a
fogyatékos személyek na pali ellátása és a fejlesztő fejlesztő foglalkoztatás működtetése az ellátott
foglalkoztatás működtetése megfelel-e a Szt.-ben, valamint fejlődését veszélyezteti
a
kapcsolódó
szakmai
rendeletekben
foglalt
követelményeknek
kockázat típusa : integritás
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

IV. n.év
Szabályszerűségi

ellenőri

napok:
nap

1főx10

EGYEi FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

belső e ll enőrzési

terv összeállítása, kockázatelemzése

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.
Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Nagyné Hermányos Zsuzsanna
intézményvezető

...., t"

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott
2020. évi belső ellenőrzések

Sorszám

1.
2.

3.
4.

s.
6.
7.

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

10.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

„

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜL ~SI NEMZETIS ~GI ÖNKORMÁNYZATOK BELS Ő ELLENÖRZ~SEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött Időszak

-

10/a.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll. .) sz.határozathoz

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

E llenő rzés

Ellenőrzés típusa

ütemezése

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszeraségének a

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
tartalmazza az Áht. által előírtakat: működési és
felhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az
előterjesztéskor
nem
az
előírtak
szerint
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi
tájékoztatták a Képvielő-testületet.
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
ellenőrzése

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e

1.

Ell e nőrzés

módszere:

dokumentum

alapú,

felülvizsgálat

II. n.év
szabályszeraségl

e llenőri

tételes kockázat típusa: integritás kockázat
bekövetkezés valószínű sége: magas

2019.év

1

fő

napok·
x 10 nap

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-

-

1

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
korűen kerülnek megszuntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az

előző

évben

1. n.év

feltárt hiányosságok megszuntetésre kerültek
2.

utóellenőrzés

kockázat típusa: j ogi, működési, integrit ás kockázat
ellenőri
Ell e nőrz és

módszere:

dokumentum

teljes

2019. év (intézkedés végrehajtását követő felülvizsgálata

korű

bekövetkezés valószínOsége: közepes

1

szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak)

IEGYlll RlADA10IC
1.
2.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése
2021. évi

belső ellenőrzési

3.

2020. évi

belső ellenőrzések

4.

Belső e ll e n őrzési kézikonyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi belső e ll enőrzések megá llapításainak mi nősítése, kockázati tényezők meghatározása

terv összeállítása, kockázatelemzése
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, momtoringozása

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Balogh Artúr
elnök

fő

napok:

x S nap

„, '""'

10/b.sz.melléklet

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok bels6 ellen6rzése

a 188/2019.(Xll .. ) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLlSI NEMZETISlGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ EllENÖRZlSEI
szám
Ellenc5rzött szervezeti egység
Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
Ellen6rzött id6szak
(tárgya, célja, módszere)

Ellenc5rzés típusa

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

Ellenc5rzés
ütemezése

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

határozat
nem
koltségvetési/zárszámadási
tartalmazza az Áht. által előírtakat: működési és

ellenőrzése

felhalmozási

cél

előterjesztéskor

nem az előírtak szerint tájékoztatták

szerinti

bontásban;

az
II. n.év

meggyőződni
arról, hogy a helyi nemzetiségi a Képvie l ő-testületet.
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak

Cél:
1.

szabályszerűségi

megfelelően teljesítette-e.
Ellenőrzés

módszere:

dokumentum

alapú,

felulvizsgálat

ellenőri

tételes kockázat típusa : integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

2019.év

napok:
nap

1főx10

szervezetre gyakorolt hatás· közepes

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
körűen kerülnek megszuntetésre. Jóváhagyás nem
Működési Szabályzatának felülvizsgálata

-

történik meg.
Cél : bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben

1. n.év

feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek
utóellenőrzés

2.
kockázat típusa: jogi,
Ellenc5rzés
2019. év (Intézkedés végrehajtását

követő

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

körű

működési,

ellenőri

napok:
1 fő x 5 nap

integritás kockázat

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Időszak)

EGYE8 FBADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső e ll enőrzési terv osszeállítása, kockázatelemzése

3.
4.

2020. évi belső e ll enőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Belső ellenőrzési

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső e llenőrzési vezető

Jóváhagyta :

Bárkányi Tamás
elnok

r

Települési Nem zetiségi Önkormányzato k belső ellen őrzése
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Német Nem zetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenc5rzött szervezeti egység
Ellenc5nésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött időszak

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a

Ellenőrzés

költségvetési/zárszámadási

határozat

tlpusa

EllenlSnés
ütemezése

nem

tartalmazza az Áht. által előírtakat: működési és

ellenőrzése

Német Nemzetiségi Önkormányzat

10/c.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll .. ) sz.határozathoz

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

7

felhalmozási

cél

szerinti

bontásban;

az

elöterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi
a
onkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és

szabályszerűségi

adatszolgáltatási kötelezettségeit a iogszabályi előírásoknak

1.

megfelelően

2019. év

-

--

teljesítette-e.

mó dszere:
EllenlSrzés
felülvizsgálat

-

II. n.év

Képvielő-testuletet.

dokumentum

alapú,

ellenőri

tételes kockázat típusa : integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége : magas

1

fő

napok:

x 10 nap

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
körűen

Műkodési Szabályzatának felülvizsgálata

Német Nemzetiségi Önkormányzat

kerUlnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem

történik meg.

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek
utó e llenő rz és

2.
kockázat típusa : jogi,
Ellenőrzés

2019. év (Intézkedés végrehajtását követő

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

korű

működés i,

e ll enőri

integritás kockázat

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Időszak)

EGYD FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszefoglaló e ll e nőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi

belső elle n őrzési

3.

2020. évi

be l ső e ll enőrzések

4.

Belső e ll enőrzés i

s.

2020. évi belső

terv osszeá llítása, kockázatelemzése
nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásá ról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikönyv aktualizá lása, strat égiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

elle n őrzések

megállapításainak

minősítése,

kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítet te:

Lengyelné Petris Erika
be lső e ll enőrzési vezető

napok:

1 fő x S nap

Jóváhagyt a:

Szeiler Jánosné
elnök

Települési Nemzetiségi Önkormányzato k belsc5 ellenc5rzése

10/d.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll ) sz.határozathoz

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Örmény Nem zetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLlSI NEMZETISl GI ÖNKORMÁNYZATOK BELS Ő ELLEN ÖRZlSEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
Ellenc5rzött ldc5szak
(tárgya, célja, módszere)
örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázati tényező, kockázat

f elhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az
arról, hogy a helyi nemzetiségi előterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták
költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielő-testuletet.

meggyőződni

önkormányzata

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.
E llen őrzés

módszere:

dokumentum

alapú,

II. n.év

szabá l yszerűségi

ellenőri

tételes kockázat típusa : integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás· közepes

felülvizsgálat
2019. év

Örmény Nemzetiségi önkormányzat

Ellenc5rzés
ütemezése

költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a
ellenőrzése
tartalmazza az Áht. által előírtakat: működési és
Cél:

1.

Ellenc5rzés típusa

1

fő

napok:
x 10 nap

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerulnek megszuntetésre Jóváhagyás nem
történik meg.
előző

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az

évben

1. n.év

feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek
2.

utóelleniSrzés
kockázat típusa : jogi,
Ellenc5rzés
2019. év (intézkedés végrehajtását követc5

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

körű

működési,

i ntegritás kockázat

ellenőri

lfő

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak)

IECilD FEIADi\TOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi be l ső e ll e n ő rzési terv osszeá llítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső e llenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
b első e ll enőrzési vezető

Jóváhagyta:

napok:

x S nap

Dr. Malhazjan Armen
elnök

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése

10/e.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll„) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött Időszak

Azonositott kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

felhalmozási
meggyőződni

arról,

hogy

a

helyi

nemzetiségi

önkormányzata

előterjesztéskor

költségvetés tervezési, beszámolási és a
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak

-

-

-

2019.év

-

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

típusa

ütemezése

nem
költségvetési/zárszámadási
határozat
Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a
ellenőrzése
tartalmazza az Áht. által előírtakat: működ ési és
Cél:

1.

Ellenőrzés

megfelelően

teljesítette-e.

Ellenőrzés

módszere:

dokumentum

alapú,

felülvizsgálat

bontásban;
cél
szerinti
az
nem az előírtak szerint tájékoztatták

II. n.év

Képvielő- testuletet.
szabályszerűségi

ellenőri

tételes kockázat típusa: integritás kockázat
bekovetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

1

fő

napok:
x 10 nap

Tárgy: a telepulési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben

1. n.év

feltárt hiányosságok megszuntetésre kerültek
utóellenőrzés

2.

ellenőri

kockázat típusa : jogi, működési , integritás kockázat
Ellenőrzés

2019. év (intézkedés végrehajtását követő

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

körű

szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak)

IECiftll FBADATOIC

1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenő rzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső e llenő rzési terv osszeá llítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső e llenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső e ll enőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése , kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette :

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

napok:

1főx5

bekövetkezés valószínűsége : közepes

Jóváhagyta:

Varga Márta
elnök

nap

r-

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia
Ellenőrzött időszak

10/f.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll..) sz.határozathoz

Ellenőrzés

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

•

Ellenőrzés

típusa

ütemezése

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás sza bályszerűségének a
költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
ellenőrzése
tartalmazza az Áht. által előírtakat: műkodési és
felhalmozási

cél

szerinti

bontásban;

az

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi előterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielő-testületet.
adatszolgáltatási kötelezettségeit a 1ogszabály1 előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.

1.

Ellenőrzés

módszere:

dokumentum

alapú,

II. n.év

szabályszerűségi

ellenőri

tételes kockázat típusa: integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

felülvizsgálat
2019.év

1

fő

napok:

x 10 nap

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: a települési nemzetiségi onkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Működési

körűen

Szabályzatának felülvizsgálata

kerülnek megszüntetésre Jóváhagyás nem

történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben
feltárt hiányosságok megszuntetésre kerultek

1. n.év

utóellenőrzés

2.
kockázat típusa : jogi,
Ellenőrzés

2019. év (Intézkedés végrehajtását követő

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

körű

működ ési,

ellenőri

int egritás kockázat

bekövetkezés valószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak)

IEGYEB FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla ló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi bel ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése
belső ellenőrzések

3.

2020. évi

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

kézikonyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

napok:

1 fő x S nap

Jóvá hagyta:

Illés János
elnök

7

Települési Nemzet iségi Önkormányzatok belső ellenőrzése

Sor-

szám

10/g.sz.melléklet
a 188/2019.(Xll..) sz.határozathoz

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzött szervezeti egység

Ellenőrzésre vonatkozó

Ellenőrzött Időszak

stratégia

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás

-

Azonositott kockázati

(tárgya, célja, módszere)

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

szabályszerűségének

a

tényező,

költségvetési/zárszámadási

Ellenőrzés

kockázat

határozat

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

nem

tartalmazza az Áht. által előírtakat: működési és
felhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az

ellenőrzése

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi előterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielő-testületet.
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi

1.

megfelelően

teljesítette-e.

Ellenőrzés

módszere:

dokumentum

előírásoknak

alapú,

II. n.év

szabályszerűségi

ellenőri

tételes kockázat típusa : integritás kockázat

2019.év

napok:
nap

1főx10

bekövetkezés valószínűsége : magas

felülvizsgálat

szervezetre gyakorolt hatás. közepes

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Műkodési

körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.

Szabályzatának felülvizsgálata

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben

1. n.év

feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek
utóellenőrzés

2.

ellenőri

kockázat típusa: jogi, működési, i ntegritás kockázat
2019. év (intézkedés végrehajtását követő

EllenlSrzés
módszere:
felulvizsgálata

dokumentum

teljes

körű

szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak)

EGYD FElADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv osszeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső elle nőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 11.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

napok:

1főx5

bekövetkezés valószínűsége : közepes

Jóváhagyta:

Sztankó M ária
elnok

nap
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5./

napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám
megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről
szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, és a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket,
ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal támogatta az
előterjesztést .

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 szavazatta l egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Smidt Ferenc képviselő úré a szó.
Smidt Ferenc: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főosztályvezető asszony,
tisztelt osztályvezető úr! A városunkban, főleg a külterületen még mindig találunk olyan utcákat, ahol
a számozás nem sorrendben történik vagy valamilyen szinten zavaróan van feltüntetve a
tulajdonosoknak a ház felületén . Az elmúlt ciklusban és az elmúlt években már az osztály elkezdett egy
munkát, amivel ezeket az anomáliákat megpróbálta meg-, illetve feloldani. Én azt szeretném
megkérdezni itt az előterjesztés kapcsán, hogy fog-e folytatódni ez a folyamat? Akár a saját választási
körzetemben tudnék példát mondani, de máshol is külterületen vannak ilyen zavaró házszámozások.
Ezek feltérképezésre kerülnek-e, és átszámozzák-e ezeket a számokat? Ezt szerettem volna kérdezni.
Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nincs,
akkor válaszadásra megadom a szót az előterjesztőnek.
Dr. Kása Brigitta :(aljegyző) Tisztelt Képviselő úr, tisztelt Közgyűlés! Ez a munka, amit elkezdtünk az
elmúlt időszakban, folytatódni fog és tovább számozzuk a várost, áttekintve természetesen ezeket az
anomáliákat is. Arra törekszünk azt gondolom, hogy fontos tudni minden képviselőnek, hogy a lehető
legkevesebb galibát okozzuk az átszámozásokkal a lakóknak. Tehát, hogy kevés lakcímkártyát kelljen
praktikusan kicserélni, ezt mindenféleképpen szem előtt tartjuk e tekintetben . Illetve volt még egy
kérdés, a házszámok feltüntetése. Ugye az anomáliák ebből is fakadhatnak, hogy a lakók, esetlegesen
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a tulajdonosok a házukon nem cserélték ki a házszámokat. A rendeletünk szerint ez a tulajdonosnak, a
mindenkori tulajdonosnak a kötelessége, hogy ezeket kicserélje. Természetesen ebből adódhatnak
még olyan problémák, hogy nem az a házszám van feltüntetve. Azonban az állami rendszerekben a
házszám egy azonosító tényező, ezekhez GPS koordináták vannak rendelve, tehát hogyha tűzo ltó,
mentő megy egy adott címre, ezen koordináták alapján is meg tudja találni ezt a címet. Ennek az
egységes házszámozási rendszernek éppen ez a célja, hogy ez létrejöjjön és éppen ezért folytatjuk mi
is a városban ezt a munkát. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm. Azzal egészíteném ki, hogy ez egy több évtizede
felhalmozódott probléma, aminek a rendbe tevéséhez az elmúlt évben nagy erőkkel kezdtük. Jászai
alpolgármester úr többször kezdeményezte. A választások miatt törvény szerint le kellett állnunk, és
most ezt már megbeszéltük, hogy most 2022-ben lesz következő választás, addig remélhetőleg ezt
teljeskörűvé tudjuk tenni . Tehát a munka intenzíven folytatódik. Főjegyző úré a szó.
Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző} Köszönöm szépen Polgármester úr! Nem szaporítva a szót, de
megerősítve azt, amit Főosztályvezető-Aljegyzőasszony és Polgármester úr elmondott, egyetlen fontos
gondolattal szeretném kiegészíteni. Az állami szabályozás mindenkit kötelez az egész országban
fennálló problémáknak a kezelésére. Ez nem egyszerű dolog, hiszen tudjuk, hogy a status quo
bármennyire rossz, sokszor az a legkényelmesebb az embereknek. Azt kell tudni, hogy Nyíregyháza
Megyei Jogú Városa és annak hivatalnokai a városvezetéssel egyeztetve az országban elsők között
kezdték el a nagyárosokban ezt a problémát megoldani. Nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan
eseményekkor, például mikor választás következik, időben megállunk, hogy még véletlenül se legyenek
zavarok. Ez az óvatos, prudens munka jól zajlik. Jelzi, hogy az elmúlt évben sem az Európai Parlamenti,
sem az önkormányzati választáson nem volt érzékelhető probléma. Ugyanezt kívánjuk tovább folytatni,
de nem merünk most képviselő úr kérdésre konkrét dátumot mondani, mert fontosabb a szakszerűség
és a pontosság, mint hogy ezt elkapkodjuk. Még egyszer hangsúlyozom, élen járunk ebben is a megyei
jogú városok között. Köszönöm szépen.
Dr.

Kovács

Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen. Kíván-e még hozzászólni valaki az
Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon
az előterjesztés elfogadásáról.
előterjesztéshez?

Szavazáskor jelen volt 21 képviselő .
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2019. (Xll.20.)
önkormányzati

rendelete

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

Közgyűlése

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el :

1. §

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Közgyűlésének

a

házszám

megállapításáról

és

a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22 .) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban : Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok
közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút,
magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen
lévő, közforgalom elől elzárt utat is.

2. Önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással belső
kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó, önálló helyrajzi számmal
rendelkező

együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjébő l nyíló önálló

bejárata van és meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül
üzemeltethető (különösen üzlethelyiség, egy lakás).

3. Betűjel alátörés rendje: a magyar abc nagy betűit kell „A" betűvel kezdődően alkalmazni, az
ékezetes magánhangzók és a két- és háromjegyű mássalhangzók kivételével.

(2) A társasházakra vonatkozó rendelkezéseket a szövetkezei házakra is megfelelően alkalmazni
kell. Ahol a rendelet közös képvi selőt említ, ott szövetkezeti házak esetén a szövetkezeti ház
képviseletére jogosult személyt, vagy szervet kell érteni."
2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, akkor valamennyi közterületre házszámmal kell
ellátni. Ebben az esetben az ingatlan több házszámmal, illetve közterület néwe l rendelkezhet."

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„ (6) Több lépcsőházas társasházaknál a folyamatos számozás két lépcsőház között csak
átjárható lépcsőházak esetében alkalmazható.
(7) A garázs és üzlet számozását a lakásokétól elkülönülten a számozást újrakezdve, valamint külön
a rendeltetési egység jellegére utaló betűjellel ellátva kell megállapítani."
3. §A Rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az utcában található első olyan önálló, helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési
egység, ami házszámmal látható el nem az utca valamelyik végén helyezkedik el, a házszámát
a sorban előtte található telkekre jutó házszámok kihagyásával kell megállapítani. Ha olyan
telek számozására kerül sor, ami méretéből adódóan később megosztásra kerülhet, az ingatlan
a várhatóan kialakított telkek számával megegyező házszámot kaphat, azok kötőjeles
összekötésével ."

131

4. § (1) A Rendelet S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A házszám-megállapítás egy helyrajzi szám és egy hozzá tartozó házszám meghatározását
jelenti. A házszám-megállapítással kapcsolatos ügyekben első fokon a közgyűlés jár el. A
közgyűlés a hivatalbóli eljárásokban e jogkörében eljárva :
a) dönt a házszámok megállapításáról,
b) dönt az ingatlanok átszámozásáról.
(2) A kérelemre induló eljárások esetén a közgyűlés hatáskörét a jegyzőre ruházza át. A jegyző a
kérelemre induló eljárásokban e jogkörében eljárva :
a)
b)

dönt a házszámok megállapításáról,
dönt az ingatlanok átszámozásáról.

(3) A kötelezési eljárásban a közgyűlés hatáskörét a jegyzőre ruházza át, aki
a) kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére,
b) kötelezi az ingatlantulajdonosokat az utcanévtábla kihelyezésének tűrésére,
c) dönt a jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről.
(4) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos
nyilvántartásban, vagy
b) az ingatlan valóságban használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem
egyezik, vagy
c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
vagy
d) az ingatlan megosztására kerül, vagy
e) az ingatlanok egyesítésére kerül sor."

S. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6 . § (1) A házszám-megállapításra irányuló hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
(2) A kérelem külön erre a célra rendszeresített 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
terjeszthető elő, melyben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, a kérelmező

nevét, címét, telefonszámát.
(3) Hivatalból induló eljárás esetében teljes utcák, területegységek, városrészek valamennyi
ingatlanának házszám-megállapítása történik meg egy döntésben. Új út vagy új telek
kialakításakor az eljárást szintén hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás az ingatlannyilvántartási bejegyzéséről rendelkező végleges határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.
(4) Társasház egésze, vagy azon belüli önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egység
házszám-megállapítása esetén, amennyiben a hatóság rendelkezésére álló információk nem
elegendőek, a tényállás tisztázása érdekében a döntés meghozatalához a társasháznak a
társasház házszámozással érintett önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egysége
által használt, vagy használni kívánt házszámát tartalmazó nyilatkozatát a közös képviselő útján
be kell szerezni."
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6. §Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdése.

7. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Ezt a rendeletet 2019 . december hó 20. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019 . december 20.

1. melléklet a 27/2019. (Xll.20.) önkormányzati rendelethez
BEJELENTÉS
cím megállapítására
1. A kérelmező adatai

Neve:

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

Értesítési címe:

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

Telefonszáma :

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

2. Cím megállapításával érintett ingatlan adatai :
ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi száma:
ingatlan irányítószáma:
ingatlannal

érintkező

„„„„„„„„„„„„„„„„.„.„„„„.„.„„„„.„„„„

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

közterület neve:

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

közterület jellege: utca/ út/ tér/ körút/ sétány/ park/ köz/ egyéb:

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.

javasolt cím:

„„„„„„„„„

„„„.„„„.„„„„.

szám

.„„„„„.„

ép.

„„„„.„.

lph.

„„„„.„„„

em.

ajtó

Nyíregyháza, ... „ . „ ..... „ „ „ ... „ „ „ „ „ ................. „ „ .

Bejelentő

aláírása

133

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Közgyű lésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 27/ 2019. (Xl l.20.) önkormányzati rendeletéhez

A felügyeleti szerv és a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának a házszám-megállapítás
tárgyában kiadott állásfoglalása szükségessé tette a házszám-megálla pítás helyi rendeletben
megállapított szabályainak felülvizsgálatát, illetve szükség szeri nti módosítását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Nyíregyh áza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 27/ 2019. (Xll.20.) önkormányzati rendeletéhez
Az 1. §-hoz :
Szükséges az önálló rendeltetési egység helyett az önálló, helyrajzi számmal rendelkező
rendeltetési egység fogalmának használata és meghatározása a rendeletben.
A társas lakóépületekre megállapított szabályok a társasházak mellett a szövetkezeti házakra is
vonatkoznak, ezért kerül rögzítésre, hogy a társasházakra, illetve közös képviselőkre vonatkozó
rendelkezések irányadóak a szövetkezeti házakra, illetve az azok képviseletét ellátó
személyekre vagy szervekre is.
A 2. és 3. §-hoz:
Korábbi jogalkalmazási probléma megoldásaként speciális házszámozási esetek megoldása
kerül egyértelműen meghatározásra a rendeletben.
A 4. §-hoz:
A házszám-megállapítás fogalmát, eljárás típusait, valamint nevesített eseteit határozza.
Az 5. §-hoz:
A házszám-megállapítás eljárási részletszabályait rögzíti a kérelemre, illetve a hivatalból in dult
házszám-megállapítási eljárások vonatkozásában.
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6./ napirend : Előterjesztés közterület elnevezésére
Előadó :

Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjeszté st a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először Jeszenszki András elnök úr.

Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal egyhangúlag támoga tja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelm i Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Ugye itt arról van szó, hogy Oroson a Trombita utcával
párhuzamos, jelenleg névtelen utcát Harsona utcának nevezzük el. Van-e valakinek kérdése az
e l őterjesztéshez? 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 határo zatot:
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7./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2019-ben
végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné, az ldősügyi Tanács titkára

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szeretettel köszöntöm Fintor Károlynét, az ldősügyi Tanács titkárát,
és az ldősügyi Tanács jelenlévő tagjait. Ezt az előterjesztést, a beszámolót a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság tárgyalta. Kérem dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a szakmai beszámoló elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Titkár asszonyt kérdezem, szóbeli kiegészítést
kíván-e tenni? Igen, megadom a szót.

Fintor Károlyné:(ldősügyi Tanács titkára) Köszönöm szépen Polgármester úr! Előre bocsátom, hogy
nem kiegészítést szeretnék mondani, csupán köszönetet az Önkormányzat, a Közgyűlés felé . Tehát
tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét! Amit már elmondtam, hogy nem
kiegészítés, csupán köszönetet mondok a magam és az ldősügyi Tanács tagjai nevében azért a
csodálatos feladatért, amivel első ízben 2012 májusában, majd 2015 januárjában megbíztak
bennünket. Másfél cikluson keresztül láthattuk el az ldősügyi Tanácsra háruló feladatokat. Nem volt
egyszerű elkezdeni ezt a munkát, hiszen előtte nem volt sem jól, sem rosszul működő olyan szervezet,
amelynek tevékenységével valamilyen módon igaztani tudtuk volna munkánkat. Így első időkben
nagyon nagy mértékben támaszkodtunk a Szociális Iroda munkatársainak segítségére, amit ők
készséggel meg is adtak. Szokták mondani, hogy gyakorlat teszi a mestert. Nos, igaz volt ez az ldősügyi
Tanácsra is. Meg kellett ismernünk az Önkormányzat idősügyi programját, ami bizonyos mértékig
iránymutatást adott a munkánk végzéséhez. Rövid időn belül megértettük, hogy gyakorlatilag az a
legfőbb feladatunk, hogy mi legyünk Nyíregyháza város idős embereinek a szeme és füle. Olyan szem
és fül, ami oda-vissza működik, vagyis megismerni az Önkormányzat által nyújtott lehetőségeket és
továbbítani az idős emberek felé, valamint megismeri a városban élő idős emberek javaslatait,
problémáit és azt megfelelő módon és időben eljuttatni az illetékes tisztségviselőkhöz. Ebben nem volt
nehéz dolgunk, hisz a havonta megtartott üléseink állandó meghívottja a Szociális és Köznevelési
Osztály vezetője, a Szociális Gondozási Központ vezetője, és az Egészségügyi Alapellátás
Igazgatóságának vezetője. Így a felvetődött, ezen szervezeteket érintő problémákat közvetlenül az
abban intézkedésre jogosult személyekhez tudtuk eljuttatni. De a szociális- és egészségügyön kívül a
javaslatokat, a kritikákat dr. Ulrich Attila alpolgármester úr is hallhatta, hisz rendszeresen ő vezette le
az üléseinket. Mint az ldősügyi Tanács elnökhelyettese, dr. Kovács Ferenc polgármester úr pedig a
Tanács elnöki tisztjét töltötte be és mint olyan igényt tartott arra, hogy bizonyos időszakonként írásban
tegyük le az asztalára az idős emberek által felvetett problémákat, javaslatokat. Akik évről évre
elkészített beszámolónkat elolvasták, azok megtapasztalhatták, hogy milyen sokrétű az a munka, amit
az ldősügyi Tanács végzett. Engedjék meg nekem, hogy szerénytelenség nélkül mondjam azt, hogy
kicsit büszkék is vagyunk magunkra, hisz nagyon sok minden van, ami az ldősügyi Tanács javaslatára
nem csak megvalósult, hanem meg is honosodott a 7 és fél év alatt. Csak néhányat említsek, ilyen a
Nyíregyházán élő idős emberek kedvezményes fürdőzési lehetősége, a Júlia Fürdőben a nyugdíjas
hétfő, amikor is még plusz kedvezményt kapnak, a Stadionban a nyugdíjas csütörtök, ahol ingyen
használhatják a sporteszközöket, a létesítményeket. A Szépkorúak Sporttalálkozója, ami az idén már 7.
alkalommal került megrendezésre. Az Állatparki örömséta, ahol több ezren vesznek részt egy-egy
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alkalommal, vagy az alkotó idősek kiállítása . Ki ne felejtsem a „Meséld el nekem - élettörténetek
Nyíregyházán" című pályázat meghirdetése, melynek kapcsán eddig már három könyv jelent meg, ami
a pályaműveket tartalmazza . 2019. november 30-án járt le a hatá ridő az ez évi pályázatnak, melyre
szintén egy vastag kötetre való anyag érkezett be. Szóval sorolhatnám . Tudom, hogy lehet ezt még
jobban csinálni, de a lényeg az, hogy a következő ldősügyi Tanácsnak hagyjunk hátra egy igazodási
pontot, melynek mentén folytathatják a munkát. Végezetül engedjék meg, hogy ismételten köszönetet
mondjak a Városi Közgyűlésnek ezért a megtisztelő feladatért és kívánjak Önöknek sok sikert és
eredményes munkát az elkövetkező 5 évben, valamint mindnyájuknak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket. Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen kedves Marika! Azt gondolom, mi tartozunk
köszönettel, büszkék lehetnek arra, amit eddig végeztek. Olyan dolgok történtek, amik korábban
elképzelhetetlenek voltak és nemcsak Nyíregyházán, más városban is. Több hozzászóló jelentkezett.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester úré a szó .
Dr. Ulrich Attila :(alpolgármester) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Az
idősügyi Tanácsnak az alelnökeként szeretném megköszönni az elmúlt 5 évnek a munkáját. Azt az
aktivitást és kreativitást, amellyel az ldősügyi Tanácsnak a tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy az
Önkormányzat vezetése jobban megismerje a problémáikat és olyan dolgokat is letehessen az asztalra,
ami más megyei jogú városban vagy Magyarország más városába n nincs vagy nem is működik. Én
nagyon szépen köszönöm Marika néni, tényleg még egyszer a konstruktivitást. Azt, hogy nagyon sűrűn
tartottuk a kapcsolatot és Marika néninek is, és az ldősügyi Tanács leköszönő tagjainak is jó egészséget
szeretnék kívánni és áldott ünnepeket! Nagyon szépen köszönöm Po lgármester úr!
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen! Ágoston Ildikó képviselő asszonyé a szó.
Ágoston lldikó:(képviselő) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Kedves
Titkár asszony! Annak okán kértem szót, hogy itt a Képviselő-testületben nekem van a közösségi
munkám révén olyan lehetőségem, hogy elég nagy mennyiségű szépkorú lakossal találkozhatok
rendezvényeken, programokon, interaktív formában. Illetőleg annak okán, hogy csak a héten - nem
formálisan - négy nyugdíjas klub tagja ival volt lehetőségem beszélgetni, találkozni, programjaikon részt
venni. Én nem is gondoltam, hogy mikor ez az ldősügyi Tanács meg fog alakulni, a szépkorúak között
ennek ilyen jelentősége lesz és így fognak figyelni rá. Hiszen azt fejezik ki, hogy közvetlen figyelmet
kapnak ezáltal, hogy eljuttathatják kérdéseiket, akár javaslataikat is az ldősügyi Tanácshoz, melyeken
akár rajtunk keresztül is választ kaphatnak a szépkorúak. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy az utóbbi
években - lehet, hogy ez régebben is így volt, de én körülbelül 15 éve vagyok abban a helyzetben, hogy
a szépkorúakat követtem figyelmemmel, - számos kulturális re ndezvényen igen színvonalasan
mutatkoznak meg városunk szépkorú polgárai. Csak egy példa, hogy nemrégiben Gyulán volt egy
országos Ki mit tud, ahol a körzetemben lévő sóstóhegyi szépkorú szervezet tagjai igen szép
eredménnyel szerepeltek, vettek részt és igazából ez nem is egyedülálló eset, ha azt a mércét nézem,
hogy az elmúlt évek alatt hova fejlődött ki az ldősügyi Tanács által végzett munka. A szépkorúak közötti
összefogás eredményeként az ldősügyi Akadémia és a többi számos program, mint a senior tánc, mint
a ki mit tud, és sorolhatnám a sportrendezvények, ahol közvetlenül be vannak vonva a rendezvényekbe
a szépkorúak. Én azt gondolom, hogy mindez azt fejezi ki, hogy Nyíregyháza városnak igenis szociális
érzékű képviselői, dolgozói és polgármestere van. Kedves Marika! Személyes kapcsolatunkra
hivatkozva így fordulok hozzád és a többi taghoz is, hogy maradjatok ilyen aktívak, ilyen figyelmesek,
ilyen szeretőek és ilyen együttműködők. Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva képvise lő asszonyé a szó .
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Halkóné dr. Rudolf Éva:{képviselő) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
Kedves Marika! Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam ezt a részletes tájékoztatást, ami hitelességgel
mutatja be azt a munkát, amit elvégeztetek, amihez gratulálok. Elérkeztünk egy határnaphoz, lezárult
egy korszak, de nem búcsúzunk és nem búcsúztatunk, hanem számot vetünk az elvégzett feladatokkal.
Különös tekintettel figyelnünk kell arra, - mert a teremben ülők is és képviselőtársaim is szerintem
mindenki, aki itt van - lassan, de biztosan haladunk afelé, hogy nem csak közvetett módon fogunk
találkozni az ldősügyi, az idősek, az időskorúaknak a mindennapjaival, hanem lassan megéljük ezeket
a mindennapokat. Tehát figyeljünk oda, figyeljünk oda egymásra, a fiatalok is. Azért mondtam, hogy
lassan, de biztosan, nem csak közvetett módon érjük el mindannyian ezt. A munkátokhoz gratulálok,
köszönjük szépen a beszámolót és jó egészséget kívánok az elkövetkezendő években. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Babosi György képviselő úré a szó.
Babosi György:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr és tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a szót. Én is
figyelmesen elolvastam a beszámolót és minden előterjesztésnél, beszá molónál van néhány kulcsszó,
amin megakad a szemem. Ebben a beszámolóban azon a kulcsszón akadt meg a szemem, hogy
kerékpár. Nagy mértékben támogatom én is. Olvastam a beszámolóban, hogy a ldősügyi Tanács is már
nem először, hanem több alkalommal jelezte, hogy a Kossuth térről el kell terelni a kerékpáros
forgalmat. Ez az idősöket is érinti, a galambokat kergető gyerekek szüleit is, akik szívinkfarktust kapnak
mikor átgázolnak a biciklivel itt a galambok és a gyerekek között a kerékpároso k. Tehát nemrég, reggel
értesültem arról, hogy a közbiztonsági beszámolók alakalmával t öbbször szóba került már ez a Kossuth
téri kerékpáros forgalom elterelése . Most abban bízok, hogy ha már az ldősügyi Tanács is ezt javasolja,
akkor a szakbizottságoknak az ingerküszöbét ez eléri, és lépünk az ügyben. Még egy utolsó mondat.
Halkóné képviselőtársamhoz annyit szeretnék mondani, hogy nem is lassan, de biztosan, hanem már
rohamléptekkel haladunk sajnos afelé, hogy az ldősügyi Tanács tagjai legyünk mi is. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Én ebből azt szűrtem le, hogy egyre kívánatosabb
lett az ldősügyi Tanács tagjává válni. Ezt mindenképp elérték az elmúlt évekbeli munkájukkal. Dr.
Adorján Gusztáv frakcióvezető úré a szó .
Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nem akarom az időt
nagyon húzni. Itt a köszönet elhangzott már Marika irányába, személy szerint a frakciónk nevében én
is nagyon köszönöm ezt a munkát. Engedjenek meg egy szubjektív dolgot. Mártikával beszéltem pont
a közgyűlés előtt, és Mártika fölvetette azt, aki tag, hogy Fintor Károlynéval kapcsolatban, - aki hát
mondhatom azt, hogy alapítója volt ennek az egyesületnek, ldősügyi Tanácsnak, - a Tanács tagjai
döntsenek úgy, hogy egy tiszteletbeli címet jutalmaznak neki. Úgy, hogy tiszteletbeli elnöki címet
adományoznának. Én ezt és a titkári címet is mélységesen támogatom, és javaslom akkor ennek majd
a Tanácson belül természetesen az operatív intézését. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mint az ldősügyi Tanács elnöke mondom, hogy
megfontolandó ez a javaslat. Nem látok több hozzászólást. Még egyszer köszönjük azt a munkát, amit
az ldősügyi Tanács tagjai végeztek. Mindenkinek a továbbiakban is ugyanazt a lendületet, egészséget
és munkabírást is kívánjuk. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyű lést, hogy szavazzon az
e lőterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyű lés 13 szavazattal, 9 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉS ÉNEK
190/2019. (Xll.19.) számú
határozat a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2019-ben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáró l

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2019-ben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Melléklet a 190/2019. (Xll.19.) számú hat ározathoz

BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város l d ősügyi Tanácsának 2019. évi munkájáról

Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg
működését. A Tanács tagjainak a megbízatása első alkalommal 2014. december 31. napjáig szólt. 2015.
január l-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 258/2014. {XII. 18.) számú határozatával
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) szerint a Tanács tagjainak
megbízatása ötéves időtartamra szól, mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének december 31. napjával szűnik meg.
A Szabályzat szerint a Tanács tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. Jelen
beszámoló - hasonlóan az előző évekhez - az adott évben végzett tevékenységről szól, de tekintettel
arra, hogy a Tanács jelenlegi összetételének megbízatása ez év december 31-el lejár, néhány pontban
visszatekintést is tartalmaz az elmúlt öt év tevékenységéről.
Tanács munkaterv alapján hívja össze üléseit, e lőre meghatározott, elsősorban az időseket
érintő kérdéseket tárgyalva. Az üléseket rendszeresen, általánosságban havonta, két havonta tartotta.
A munkaterv összeállításánál az ldősügyi Tanács szükségesnek tartotta megerősíteni, hogy a város idős
lakosságát érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat megismerhesse. Ennek
érdekében a Közgyűlés által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az időseket érintik, az ldősügyi
Tanács véleményezte, javaslatokat, észrevételeket fogalmazott meg.
Az

ldősügyi

A Tanács feladatkörében az alábbi tevékenységeket látja el :
1. Az

időskorúakat

közvetlenül

érintő

országos és helyi jogszabá lyok, illetve más döntések,

koncepciók előkészítésének szakaszában azokat vé leményezi, a tervezett intézkedések
kapcsán javaslatokat fogalmaz meg.
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2.

Ellátja az

időskorúak

érdekeinek védelmét, az

időskorúakat érintő

kérdésekben önálló

javaslatokat készít, intézkedéseket kezdeményez.

3.

Nyíregyháza városában
szervezetek törvényes

működő idősügyi

működését,

az

szervezetekkel kapcsolatot tart, segíti a nyugdíjas

idősek

számára információt nyújt, az érintettek közötti

kommunikációt segíti.

4.

Közreműködik

az időskorúak szükségleteinek feltárásában, az idős korosztály problémáinak

megfogalma zásában és azokat továbbítja az önkormányzat felé.

5.

Évente egy alkalommal beszámolót készít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
ldősügyi

Tanács munkájáról, az éves feladatai teljesítéséről, a városban élő idős emberek

élethelyzetének alakulásáról.

6.

Közreműködik

7.

Ellátja az egyéb, az ldősügyi Tanács által meghatározott fe ladatokat.

1.

az

időseket érintő

programok, rendezvények, események megszervezésében.

Ismeretterjesztés, tájékoztatás

A Tanács munkaterve alapján több, a nyíregyházi időseket érintő kérdésben informálódott.
Intézmények, közszolgáltatók vezetői, munkatársai ismertették egy-egy szolgáltatás működését
részletesen, illetve tájékoztatást adtak esetleges változásokról. Ezek között szerepelt a közlekedés,
személyszállítás helyzete, a gyógyfürdő igénybevételi lehetőségei, a szociális ellátások és
szolgáltatások rendszerének ismertetése, feltételei, a nyugdíjasok sportolási, mozgási lehetőségei.
Ezek mind olyan témák, amelyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése is tárgyalt az év
folyamán. Az előadások témái a következők voltak:
•

Nyugdíjas klubbok, szervezetek pályázati rendszerének módosítása 2019. évtől

•

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

szóló 3/2015. /11.20./ önkormányzati rendelet módosításáról tájékoztatás
Előadó:

•

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztá lyvezető
Fürdőzési kedvezmények a Nyíregyházán élő nyugdíjasok számára 2019 - ben

•

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstófürdők Zrt. vezérigazgat ója
Nyugdíjasok mozgási, sportolási lehetőségei

•

Meghívott: Hornyák Enikő sportreferens
Autóbusz menetrend módosításáról tájékoztató
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztá lyvezető
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II.

Élethosszig tartó tanulás elősegítése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Programjában megfogalmazott célkitűzés az élethosszig tartó
tanulás, amely magában foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést. Hosszú
évekre tekint vissza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett Idősek Akadémiája
sorozat. Az intézményvezetője mind a tavaszi, mind az őszi rendezvénysorozatról tájékoztatta a
Tanácsot. A sorozat keretében kéthetenként, keddi napokon különböző témákban hallhattak
előadásokat az érdeklődők.
Másik programsorozat, ami 2015. évben kezdődött, szintén tavaszi-őszi kurzusokkal, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai Tanszék szervezésében a Kelet Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Az igen nagy népszerűségnek örvendő „Öregedés
művészete" alcímű rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat idén is lehetőséget biztosított. A
témakörök kiválasztásához, meghatározásához az ldősügyi Tanács ez évben is segítséget nyújtott.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében ez évben is lehetőség volt arra, hogy az idős
emberek is elsajátítsák az újraélesztés technikáját.
Az idősek informatikai képzését segíti az a program, amely a Móricz Zsigmond Könyvtár szervezésében
ez évben kezdődött és amelyről a Tanács is tájékozódott. Az infokommunikációs technológia és az
eszközök használata sokat segít az időskorúak informálásában, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
segítésében.

Ill.

Kezdeményezések

Az ld ősügyi Tanács több program létrehozását kezdeményezte működése alatt, amelyekről a
programok bemutatásakor adunk részletesebben tájékoztatást. Így a Tanács javasolta, hogy ne csak a
Városi Stadionban, hanem a Continental Arénában megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzésekre is
kapjanak a Nyíregyháza városban élő nyugdíjasok kedvezményes belépőjegyeket. A javaslat alapján a
nyíregyházi nyugdíjasok, a mindenkori belépőjegyeket kedvezményesen vásárolhatják meg a fenti
rendezvényeken.
Az ldősügyi Tanács tevékenysége során fontosnak tartotta, hogy a város idős lakosságával ne csak a
szervezetek delegáltjain keresztül értesü ljenek az őket érintő kérdésekről, hanem
személyesen is legyen mód a találkozásra. Ennek érdekében kialakította a Tanács a fogadóórájának a
rendjét. E szerint a Tanács minden hétfőn a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott
fogadóórát. A fogadóórákon elhangzott kérések alapján ismételten javasolta a Tanács a kerékpár
forgalom elterelését a Kossuth térről. Ennek érdekében egy olyan javaslat készült, hogy a teret körbe
vevő utcákra lehetne terelni a kerékpárosokat, a kerékpár tárolókat pedig a bevezető utca szakaszok
elején elhelyezni, és nem a különböző intézmények bejáratánál.
különböző idősügyi

IV.

Időseket érintő

fontosabb programok, rendezvények.

Nyíregyházán csak úgy, mint a korábbi években, 2019-ben is számos programot és lehetőséget
biztosított az Önkormányzat az ldősügyi Tanács ajánlásával, illetve közreműködésével.
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Hetedik alkalommal került megrendezésre a Szépkorúak Sporttalálkozója a Városi Stadionban. Ezen a
rendezvényen évről-évre több idős ember áll rajthoz. 2019-ben 100-120 fővel többen vettek részt e
nemes vetélkedésen, mint 2018-ban. Eredményhirdetést követően ezúttal is finom ebéddel
vendégelte meg a résztvevőket az Önkormányzat.
Már a VII. Nyugdíjas KI- MIT TUD? vetélkedőt tartottuk idén. A vers és próza, szólóének-kórushangszer, tánc, kategóriában több mint negyven nevezés érkezett. 9 db serleg került kiosztásra a
helyezettek között, valamint a zsűrik döntése alapján 10 db különdíjat osztott ki a zsűri. Valamennyi
résztvevő emléklapot kapott.
2015-ben indult a Tanács kezdeményezése alapján a „ Meséld el nekem „„ .. ", „ Élettörténetek
Nyíregyházán" című pályázat, amely ez évben is meghirdetésre került. A pályázat célja idős emberek
életének vagy egy fontos eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat a felnövekvő
nemzedék számára . Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az
utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a
gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Az egyre
népszerűbbé váló alkotási lehetőség benyújtási határideje 2019. november 30. Idén az elmúlt évben
benyújtott pályázatok értékelésére és a díjak, majd később az elkészült könyvek ünnepélyes
kiosztására került sor.
Második alkalommal hirdette meg a Tanács az előző évben nagy sikerű „ Alkotó Idősek" c. pályázatot.
A nyugdíjas korú emberek 2019 . november 30-ig adhatták le alkotásaikat a Városi Galériába. A leadott
művek 2020-ban a Magyar Kultúra napján kerülnek kiállításra és díjazásra.

A „Mozdulj Nyíregyháza" programkeretén belül továbbra is folytatódik a Váci Mihály Művelődési
Házban a Szenior Örömtánc, és e program kertében számtalan mozgási lehető ség áll rendelkezésükre
ingyenesen a város nyugdíjasainak a város különböző helyszínein. A Szenior kondi-park szintén
lehetőséget biztosít az idősek sportolására, mozgásra.
A Városi Stadion ad helyet ingyenesen májustól októberig minden csütörtöki napon 9 és 12 óra között
szinte minden sportágban. Jelenleg 520 regisztrált nyugdíjast tartanak nyilván. Október 31-én közös
fotózással, köszöntésekkel, díjazással és közös ebéddel zárult az ez évi sorozat.
2019. október l-én az Idősek Világnapjának megünneplése a Continental Arénában történt az előző
évben tapasztalt nagyszámú érdeklődésre tekintettel. Nemcsak a küzdőtéren elhelyezett székek,
hanem sok helyen a lelátók is megteltek.
Harmadik alkalommal került megrendezésre az Állatparki Örömséta. Mivel az időjárás nem volt
bíztató, így esőnap is volt. Igaz, hogy csak borult volt az ég az eredetileg meghirdetett napra, de sok
embert visszatartott, így ez évben két naposra sikerült. A résztvevők száma több mint 1.800 fő.
Ingyenes

jogsegélyszolgálatot

biztosítunk

a

nyugdíjasok

számára

Dr.

Tirpák

György

közreműködésének köszönhetően .

Az Önkormányzat továbbra is pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város
területén működő civil szervezetek programjainak megva lósít ását. Karácsonyi pályázat címén idén
7,5 millió Ft-ot juttatnak el a szervezetek felé.
A karácsonyi csomagban idén minden öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy időskorúak járadékára
saját jogán jogosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult szemé ly részesül a helyi rendeletben
meghatározottak szerint.
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Nagyobb rendezvényeken és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot tartottak, amit igen nagy számban vesznek igénybe az idős
emberek.

A Tanács rendezvényeiről, alkalmaikról, az időseket érintő hírekről rendszeresen tájékoztatja a
Nyíregyházi Naplón, Nyíregyházi Televízión keresztül Nyíregyháza nyugdíjas lakosságát.

Összefoglalva : az ldősügyi Tanács ez évben is folytatta azt a munkát, ami célkitűzésként
megfogalmazásra került az ldősügyi programban, valamint kiegészítve az idős társadalom tagjai által
megfogalmazott igényekkel. A Tanács ötéves megbízatása alatt nyerte el Nyíregyháza második
alkalommal 2016-ban az ldősbarát Önkormányzat díjat. A pályázatban bemutatott tevékenysége
alapján érdemelte ki e címet, amelyhez a Tanács tagjai is aktív tevékenységükkel igyekeztek
hozzájárulni.
A Tanács aktív tagjai 2015-2019 között: Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, Fintor Károlyné, Földesi János,
Ilosvai Gábor, Maczinkó Mihályné, Szabóné dr. Csiszár Gabriella, Telepóczkyné Farkas Márta.
Ezúton köszönöm a Tanács tagjainak a megalakulástól a köz érdekében végzett önzetlen
tevékenységüket, aktivitásukat.

A város területén több, az idősekért, az idősek életkörülményeinek és életfeltételeinek javítása
érdekében tevékenykedő szervezet működik. A Tanács köszöni a szervezetek munkáját,
tevékenységét, azokat a programokat, rendezvényeket, amelyek megszervezésében, lebonyolításában
részt vettek és örömet szereztek idős embertársaiknak.

Nyíregyháza, 2019. november 18.

A beszámolót a 2019. november 27-i ülésen fogadta el az

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönjük szépen az

8./

napirend :

ldősügyi

ldősügyi

Tanács.

Tanács tagjai megjelenését.

Előterjesztés

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
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Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm Gaszperné Román Margit igazgató asszonyt, aki a
Nyíregyházi Tankerületi Központot képviseli. Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Sport, a
Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is tárgyalta . Kérem
az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először Jeszenszki András elnök úré a szó .
Jeszenszki András:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! Tisztelt lgazagató asszony! Az előterjesztést a Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja. 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! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság az előterjesztést S igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is 6 igen szavazat mellett javasolja az előterjesztés, a
határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Smidt Ferenc képviselő úr jelentkezett.
Smidt Ferenc :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Mint
tudjuk, a sajátos nevelésű igényű tanulók, gyerekek fejlesztése egy nagyon fontos és komplex feladat,
részét képezi közoktatásunknak. Az a legjobb, hogy ha minél hamarabb diagnosztizáljuk ezzel a
hátránnyal küzdő gyerekeket és megkezdjük a fejlesztésüket. A fejlesztésnek, mint említettem
komplexnek kell lennie, szükséges hozzá képzett humánerőforrás és szükséges hozzá megfelelő
eszközrendszer. Ezen eszközrendszer egyik részét képezik azok a fejlesztőhelyiségek, ahol ezekkel a
tanulókkal egyszemélyes környezetben lehet foglalkozni és részét képezik azok a speciális
fejlesztőeszközök, amivel fejleszteni tudjuk a tanulókat. Én azt szeretném megkérdezni, hogy
megfelelő mennyiségben állnak-e rendelkezésre ezek az eszközök? Amennyiben nem, akkor tervezi-e
a tankerület vagy tervezi-e város, hogy további eszközöket szerez be? Illetve tovább fejleszti azokat az
infrastrukturális feltételeket, amelyek segítenek majd ezeknek a tanulókna k az ellátásában? A város
részéről az óvodai oktatás-nevelésben gondolom, a tankerület részéről pedig alapfokú, illetve
középfokú oktatásban. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna kérdezni.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nincs
jelzés, akkor átadom a szót válaszadásra Igazgató asszonynak.
Gaszperné Román Margit:(Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója) Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő urak! Azt szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy
természetesen, mivel itt egy ellátott feladatról van szó, az ellátáshoz minden személyi és minden tárgyi
feltétellel rendelkezünk. A Tankerületi Központ az elmúlt években különösen odafigyelt arra, hogy a
sajátos nevelési igényű tanulók számára mind integrált, mind szegregált oktatásban bővítse a
fejlesztőeszközök körét és ha lehet akkor újítsa meg és erősítse meg a fejlesztés céljára szolgáló
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fejlesztőhelyiségeket

is. Valóban, az intézményekben nagy számban történt az elmúlt időszakban ilyen
Nemcsak saját forrásból, hanem pályázati forrásokat is kihasználtunk, például az EFOP3.1.6-ot is. Az utazó gyógypedagógus amikor megy, akkor ott az intézményben már meglévő
eszközöket is használja és infrastruktúrát, valamint, hogyha éppen olyan fej lesztési feladat áll előtte,
akkor vihet is magával eszközöket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jelenleg biztosított mind a személyi,
mind a tárgyi feltétel ehhez az ellát áshoz.

eszközbővítés.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Vassné Harman Gyöngyi
szó.

képviselő

asszonyé a

Vassné Harman Göngyi:(képvi selő) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Szeretném egy picikét
kiegészíteni az óvodás szem szögéből ezt a választ. Ez az előterjesztés arról szól igazából, hogy a
Tankerületi Központ egy szerződ ést köt a köznevelési osztállyal azért, hogy az óvodákban az SNl-s
gyerekeket el tudják látni, fejleszteni tudják. Igazából ez a lényege. Igazgató asszony is elmondta, hogy
minden eszköz és humánerőforrá s is rendelkezésre áll, azonban sajnálatos módon egyre nő az SNl-s
gyerekek száma, ezt tudjuk országszerte és világszerte sajnos. Ezért a város már megtette azokat a
lépéseket, hogy a jövőben növekvő gyerekek számára is megfelelő ellátást tudjon biztosítani. Ez pedig
abban nyilvánul meg, hogy az óvodák számára olyan lehetőséget teremtett, hogy az
óvodapedagógusoknak a tanulását támogatja, amennyiben gyógypedagógus szeretne lenni. Tehát a
Nyíregyházi Egyetemen folyó képzésre, hogyha felvételt nyer és vállalja az ezzel szükséges
szerződésben foglaltakat, akko r az Önkormányzat támogatja a tandíjat, a tanulást. Úgyhogy ezzel is azt
segíti elő, hogy a jövőben növekvő gyermekek számára az ellátás biztosítva legyen. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Hozzászólni? Igen, Jeszenszki András
szól hozzá .

frakcióvezető

úr

Jeszenszki András:(frakcióve zető ) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Igazgató asszony!
Onnan folytatnám, ahol képviselő asszony is abbahagyta . Ez valóban nagyon fontos, az elmúlt
közgyűlésen azért elég hosszan hallhattuk dr. Ujhelyi János képviselőtársunktól is. Nyilván mi általunk
is megfogalma zódott az iskoláztatásos, a 6 éves problematikának a kérdése, amelyben nyilván itt a
szakmai bizottságok által azért van lehetőség arra, hogy hogy ez megkerülhető legyen. De azt is tudjuk
egyébként, hogy a szülőhöz azért ez az információ nem feltétlenül biztos, hogy eljut. Másrészt ugye
nagyon rövid ez a határidő, amivel élni tudnak a szülők. Éppen ezért is nagyon fontos ez az előterjesztés
is, ami most előttünk van, mert olya n lehetőséget biztosít, amely a később iekben szűrheti, segítheti az
érintett gyermekeknek a tényleges előrehaladását. Nagyon fontos, hogy ugyanez a fajta tevékenység
egyébként idősebb korban, az iskolákban is megjelenjen. Arra saját tapasztalatom is van egyébként,
hogy jó pár intézmény nagyon aktívan áll ehhez a kérdéskörhöz. Mondok egy példát. Árok utca 17.
Kazinczy Iskola, nagyon szép fejlesztőszobák kerültek kialakításra és valóban azt a célt szolgálja majd,
hogy ezek a gyermekek ezt a hátrányt megpróbálják leküzdeni. Én arra szeretném Igazgató asszonyt is
kérni, hogy ennek az előterjesztés nek a szellemében segítsék azt, hogy ez a továbbiakban minél
nagyobb körben és minél szélesebben haladjon a városban, mert szükség van rá . Ahogyan szükség van
egyébként akár az SNl-s, de egyébként a BTMN-s tanulóknak is az ilyen típusú segítésére, mert bizony
egyre több van belőlük . Tudjuk, hogy a felmentéseknek azért a kérdésköre az most már szabályozás
alá esik, tehát ott is azért bonyolultabbá váltak ezek az ellátási formák. De akár gondolhatunk például
gyógytestnevelésre. Tehát bizony-bizony nagyon fontos, hogy konkrétan ilyen típusú programokkal
segítsük az erre a típusú ellátásra szoruló akár SNl-s, akár BTMN-s gyermekeknek az e lőre jutását és a
boldogulását. Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.
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Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Igazgató asszony!
Nagyon röviden néhány adalékot tennék a téma súlyának megfelelően, hogy az Önkormányzat mi
mindent tesz azért, hogy a sajátos nevelésű és egyébként a normál nevelésben lévő gyerekek
fejlesztését is szolgálja. Ma már 23 telephelyen rendelkezünk fej lesztőszobával, és a többi helyen is
meg van teremtve annak a lehetőség, hogy külön tudjanak foglalkozni a gyerekekke l. 27 ellátási helyen
tornaszobával rendelkezünk, 14 ovifocipályát építettünk. Ha a hu mán oldalról közelítem meg a kérdést,
akkor közel 50 pedagógiai asszisztenst alkalmazunk az óvodai rendszerben. 4 pszichológust vettünk fel,
és 1 évvel ezelőtt indult el az az új ellátási forma, amely kifejezetten az óvodai és iskolai szociális
segítőket jelenti. 31 fővel emeltük meg a Családsegítőnek a létszámát. Én azt gondolom, hogy ezek
olyan figyelemreméltó és fontos számok, adatok és adalékok ehhez a témához, amivel te ljeskörűbbé
tudjuk tenni azt, hogy mit tesz az Önkormányzat. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólót, lezárom a vitát.
Örülök, hogy elmondta Alpolgá rmester úr, mert így nem alakul ki egy kép. Tehát fontos tudnunk, hogy
9 évvel ezelőtt hol álltunk, meg hol állunk most. Nagyon komoly infrastruktúra fejlesztések keretében
ezt is segítettük és szakemberképzést is az óvónőknél, ahogy Gyöngyike elmondta, illetve a
Tankerülettel tulajdonképpen újabb szerződést kötünk a szükséges szakemberek biztosítására, kiemelt
figyelmet kapnak a rászoruló, az SNl-s gyerekek. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi hatá rozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSÉNEK

191/2019. (XII. 19.) számú
h atá r o z ata
Az integráltan nevel hető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladatellát ási szerződés elfogadásáról
A Közgyűl és

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási
szerződés tartalmát a határozat melléklete alapján jóváhagyja.

2.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határoza t mellékletét képező feladat-ellátási
aláírására .

szerződés

3.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladat ellátáshoz szükséges előirányzatot az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vez etője
Határidő :

2020. január 31.

147
Melléklet a 191/2019. (XII. 19.) számú határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban

amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett -,
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám:
15731766-2-15 számlavezető, bankszámlaszám: OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban:
Önkormányzat
másrészről

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviseli: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma:
15835334-2-15, ÁHT azonosítója: 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 1004400100336853-00000000, KSH statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerületi
Központ
együttesen szerződő felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
Előzmények

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

Szerződés Tárgya

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a
továbbiakban: óvoda) 2020. január 1-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó
gyógypedagógusi hálózat útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód
keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátását, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű,
képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik (a továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás).
A felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak
akadályoztatásával.
3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos
alábbi feladatokat:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) admin isztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása).
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4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi
intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
b) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
dj segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
e) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben,
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében.
5. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa
folyamatosan tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek
segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről,
menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről. A
meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben történik.
A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő
helyiségekben történik. Az ellátáshoz szükséges speciális eszközöket, amelyek az óvodákban
rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult használn i.
6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal {Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet
megelőző augusztus 10. napjáig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi
Tankerületi Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszámról, SNI típusról, melyre igénybe
kívánja venni az utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás,
helyszín biztosítása ) az illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet.
Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek
létszáma és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre a felek
figyelemmel lesznek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során.
7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai
felügyeletéről, az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről.

A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei

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

és jogkövetkezményei

10. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
A felek együttműködése, kapcsolattartás
11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást
haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni.
12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési
osztályvezető.

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ részéről: Dr. Veress Mária igazgatási jogi referens.
Záró rendelkezések
13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig
szóló határozott időtartamra kötik.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb
jogszabályok az irányadóak.
15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll.

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

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Nyíregyháza, ..............................................

9./ napirend : Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019 . év második félévben
végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:

Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm Tomasovszki Anitát, az Értéktár Bizottság elnökét, aki a
napiendi pont tárgyalására érkezett. Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a
Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tárgyalta . Kérem az
elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta . Minthogy a bizottsági ülésen - engedjék meg, hogy itt is
megköszönjem az Értéktár Bizottság munkáját és természetesen az Elnökasszony munkáját kiemelten.

Köszönöm szépen.
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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 az
előterjesztést.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Van-e valakinek kérdése a beszámolóhoz? Hozzászólni
kíván-e valaki? Ágoston Ildikó képviselő asszonyé a szó.
Ágoston lldikó:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Kedves Anita! Annak okán
kértem szót, hogy elsőnek megragadta a beszámolóban az a figye lmemet, hogy- kicsit emlékeztetném
a Közgyűlést arra, hogy például a Bessenyei szobor avatásának 120. évfordulóján vagyunk túl ebben az
évben. Illetőleg a 48 nemzeti érték között - kicsit elfogult leszek, - a Nyíregyházi Szabolcs
Néptáncegyüttes több, mint 60 éves munkássága is jelen van. Ez mindannyiónk büszkesége, hiszen én
magam 40 éve őrzöm a magyar népi kultúra hagyományait ebben az Együttesben. Mindig elmondom,
hogy Nyíregyházán szerintem kevés olyan család vagy família van, akinek valamelyik tagja az elmúlt
évtizedekben nem volt ennek a közösségnek tagja. Nem is egy felé szeretném én kiragadni a figyelmet,
hiszen az értékes estékre szeretnék egy kicsit rávetíteni. Ezeken az előadás sorozatokon, amelyeken már tudomásom szerint óriási az érdeklődés, Nyíregyházán is - túlnyúlóan jönnek más városokból is,
és érdeklődnek az értékes esti programsorozat iránt, amelyen nevezetesen a frissen bekerült
értéktáras közösség bemutatkozhat, bemutathatja tevékenységét ezen keresztül. Nyíregyháza polgárai
is biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ebben a formában értesülnek a kulturális eseményekről.
Visszakapcsolnék egy picit a Szabolcs Néptáncegyütteshez, mint az egyik a 48-ból, és Polgármester Úr
felé fordulok egy kicsit, hiszen a Príma-díj jelöltek közé került ebben az esztendőben a Szabolcs
Táncegyüttes. Mivel most én állok itt, nekem van tisztem megköszönni ezen keresztül a város
Önkormányzatának, közgyűlésének a különdíját. Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi
ponthoz? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

192/2019. (Xll.19.) számú
határozata
a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2019. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
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A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizott ság 2019. második félévben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja .

10./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzata fe nntartásá ban működő
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb
működtetésére és alapító okiratának módosításá ra
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Et ikai, valamint a Köznevelési,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság el nö ke) Tisztelt Po lgármester úr, t isztelt
Közgyű l és! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel
együtt 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valaki nek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván -e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tiszte lt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
193/ 2019. (Xll.19.) számú
ha tár o z ata
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetéséről és
alapít ó okiratának módosításáról
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A Közgyűlés
Az

előterjesztést

megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján

1.} a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár hatályos Alapító Okiratának 1. számú melléklet
szerinti módosításával egyet ért,
2.) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a
módosító okirat aláírására, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentése
ügyében teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve az esetleges
hiánypótlást is.
3.) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 3. számú melléklet szerinti struktúra kialakításával
egyetért.
4.) utasítja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Igazgatóját, hogy az intézmény módosított
Szervezeti Működési Szabá lyzatát készítse el.
Felelős : Tomasovszi Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Határidő : 2020. január 31.

1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 193/2019. (Xll.19.) számú
határozatához

Okirat száma : KULT/230-5/2019.

Módosító okirat
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018.
február 28. napján kiadott, KULT/18-4/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 193/2019.(Xll.19.)
határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.3. pontja helyébe a következő szöveg lép
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
1.3.2. telephelye(i}:
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telephely megnevezése

telephely címe

1

Kertvárosi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/ a

2

Nyírszőlősi

4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54

3

Orosi Fiókkönyvtár

4551 Nyíregyháza, Fő út 60

4

Örökösföldi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a

s

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6

6

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A

7

Borbányai Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Margaretta utca SO

8

Mandabokori Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 8

Fiókkönyvtár

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a

következő

szöveg lép

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 55. § (1) és (la)
bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 65 . § (2)
bekezdésében meghatározott települési könyvtári feladatok, továbbá a megyei hatókörű városi
könyvtár Kultv. 66. §-ában meghatározott állami feladatai.
A költségvetési szerv a az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28) Korm .
rendelet alapján (továbbiakban : ODR Korm. rend .), az ODR keretében működő szolgáltató
megyei hatókörű városi könyvtár.
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő szöveg lép
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége :
A Kult. tv. SS . § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári
szolgáltatásokat nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára. A
megyei hatókörű városi könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.

4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a megyei
hatókörű

városi

könyvtár igazgatóját Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési

és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
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összefüggő

egyes kérdé sek rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm . rendelet (a

továbbiakban : Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra
bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult.tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei

hatókörű

városi könyvtár igazgatójának vezetői

megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése
szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja .
5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő szöveg lép

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.

törvény

közművelődési

1

végrehajtásáról
és

a

a

művészeti,

közgyűjteményi

a

területen

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm.
rendelet (Kjt. vhr.),
munkaviszony

Munka Törvénykönyvé ről szóló 2012 . évi 1. törvény, 2012 .
évi LXXXVI. törvény a munka
rendelkezésekről

3

törvénykönyvéről

szóló 2012 .

évi 1. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti

2

megbízási jogviszony

és törvénymódosításokról

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Nyíregyháza, 2019. időbélyegző szerint

2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ésének 193/2019. (Xll.19.) számú
határozatához
Okirat száma : KULT/ 230-6/ 2019 .

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: MZSK
1.2. A költségvetési szerv idegen

nyelvű

megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Zsigmond Móricz County and City Library
1.2.2.

német nyelven : Zsigmond Móricz Komitat-und Stadt bibliothek

1.3. A költségvetési szerv
1.3.1.

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

1.3.2.

telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Kertvárosi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/ a

2

Nyírszőlősi

4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54

3

Orosi Fiókkönyvtár

4551 Nyíregyháza, Fő út 60

4

Örökösföldi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a

5

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6

6

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A

7

Borbányai Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 50

8

Mandabokori Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 8

Fiókkönyvtár

2.

A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével

összefüggő

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.09.

rendelkezések
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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 : A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 55 . § (1) és {la)
bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 65. § (2)
bekezdésében meghatározott települési könyvtári feladatok, továbbá a megyei hatókörű
városi könyvtár Kultv. 66. §-ában meghatározott állami feladata i.
A költségvetési szerv a az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28) Korm.
rende let alapján (továbbiakban: ODR Korm. rend.), az ODR keretében működő szolgáltató
megyei hatókörű városi könyvtár.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartá si szakágazati besorolása:

1

4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Kult. tv. 55. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat
nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgá ltató könyvtára. A megyei hatókörű városi
könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati

kormányzati funkció megnevezése

funkciószám
1

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fe ladatok

2

082042

Könyvtári állomány gyarap ítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szo lgáltat ások
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5

082091

Közművelődés

6

083020

Könyvkiadás

7

083030

Egyéb kiadói tevékenység

8

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

9

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége,

- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

működési

területe :

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Az ODR Korm . rend. 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország közigazgatási
területe.

A költségvetési szerv szervezete és működése

S.

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a megyei
hatókörű

városi

könyvtár igazgatóját Nyíregyháza

Közgyűlése

Megyei Jogú Város

a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési

összefüggő

és a

közgyűjteményi

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával

egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm.

rendelet (a

továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra
bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A Kult.tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői
megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése
szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.

törvény

közművelődési

1

végrehajtásáról
és

a

a

művészeti,

közgyűjteményi

a

területen

foglalkoztatott köza lkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm.
rendelet (Kjt. vhr.),
2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény, 2012 .
évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012 .
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évi 1. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról

3

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

megbízási jogviszony

3. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 193/2019. (Xll.19.) számú
határozatához
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11./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorm ányzata fenntartásában
működő Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, és a Köznevelési,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére.
Először dr. Tirpák György elnök urat.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűl és! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az
előterjesztést .

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 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

194/2019. {Xll .19.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetéséről
A

Közgyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján
4.) A Jósa András Múzeum melléklet szerinti struktúra kialakításával egyetért.
2.) utasítja a Jósa András Múzeum igazgatóját, hogy az intézmény módosított Szervezeti Működési
Szabályzatát készítse el.
Felelős:

Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum igazgatója

Határidő :

2020. január 31.
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Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 194/ 2019. (Xll.19.) számú határozatához
Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatal Ellenőrzési Osztály

Igazgatási szakalkalmazott

I"'.

·--'"

Közintézményeket
Központ

Igazgatási

Működtető

/[>

Humánpolitika i Uogi) előadó,
igazgatási szakalkalmazott

Múzeumi marketing-, reklám és
kommunikációs szakember

ügyintéző

(pályázatfigyelő,

(titkárnő)

Igazgató
Jósa András
Múzeum

adatvédelmi referens

Régészeti osztály
-régészeti osztályvezető
-régész
-múzeumi rajzoló
-múzeumi geodéta
-múzeumi adattáros
-múzeumi adatrögzítő
-múzeumi szakkönyvtár
-múzeumi

Igazgatóhelyettes

Sóstói
Múzeumfa lu
- tagmúzeum
igazgató

Kállai

-történész
-múzeumpedagógus
-könyvtáros
-informatikus

Néprajzi osztály
-néprajzos
-múzeumi

gyűjteménykezelő

Gyűjtemény

-csoportvezető

Restaurátor csoport

gyűjteménykezelő

-csoportvezető

-segéd restaurátor

Történeti osztály
-történeti osztályvezet
-történész
-művészettörténész

-irodalomtörténész

-múzeumi restaurátor
-múzeumi
gyűjteménykezelő

Múzeumpedagóg iai
osztály

1----+-

-osztályvezető

Programszervezés i és múzeumpedagógiai
csoport
-múzeumpedagógus
-múzeumi tárlatvezető
-múzeumi kulturális menedzser

-múzeumpedagógus
-múzeumi teremőr

Üzemeltetési
tervező,
kivitelező

és

csoport

-csoportvezető/gondnok

-telefonkezelő

-takarító/postázó
-karbantartó
-gépkocsivezető

-múzeumi fotós
-múzeumi informatikus
-múzeumi grafikus

kiállítás

Üzemeltetési és kiállítás tervező, kivitelező
csoport
-karbantartó
-takarító
-múzeumi informatikus
-múzeumi teremőr
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12./ napirend : Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatána k elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó:

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést szokásunknak megfelelően valamennyi
bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először dr. Adorján
Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja a
közgyűlésnek a tájékoztató és a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, t isztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ild ikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 8 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen
szavazatta l egyhangúlag támogatta .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:(Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A tájékoztatót a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal támogatja .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a t ájékoztatót.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
Lengyel Máté képviselő úré a szó.
Lengyel Máté :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! A Pénzügyi Bizottság ülésén
elfelejtettem rákérdezni egy témára, ezért szeretném most a kö zgyűlésen megragadni a szót. Az 53.
oldalon, a 2. számú adatlapon a Semmelweis utca fejlesztését érintő projekttel kapcsolatban
kérdezném, hogy garanciális javításra van-e lehetőség? Ugyanis esős időben a Törzs utcai
körforgalomtól egészen a bölcsődén keresztül a parkolóban a víz nagyon nagy mennyiségben
felgyülemlik, és a csatornában nem kerül elvezetésre. Ezt ki kellene javítani, mert nagyon nagy gondot
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okoz. Illetve a parkolók kialakításánál a felfestés még nem került megvalósításra. Nem tudom, hogy ez
tervezve van-e? Mert műszakilag át lett adva, vagy le lett zárva a projekt. Viszont a felfestések hiánya
miatt mindenki a saját maga kedve szerint parkol a parkolóban . Így a közlekedést is gátolják, mert az
autójukkal az úttestre vagy az útsávba kilógnak a kocsikkal, meg helyet is foglalhat. Tehát több autó
tudna elférni, ha fel lenne festve a parkolási jelzés. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Van-e valakinek kérdése még az előterjesztéshez,
beszámolóhoz? Nem látok. Akkor kérem az előterjesztőket válaszadásra.
Pató lstván:(városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
közgyűlés, tisztelt képviselő úr! Van lehetőség. Az hangzott el, ha jól tudom ott, a Pénzügyi Bizottsági
ülésen, hogy milyen pénzügyi garanciáink vannak arra, hogy ezeket végre tudjuk hajtatni. Tudni kell,
hogy itt 60 hónapos szavatosságot vállal gyakorlatilag a kivitelező a közbeszerzési eljárás keretén belül
és erre vonatkozó garanciális összeget is befizette a városhoz. Tehát abban az esetben, ha esetleg nem
tudnánk velük végrehajtatni azokat a munkákat, amit végre kell hajtatni, azokat más vállalkozóval is
meg tudjuk csináltatni, és gyakorlatilag ennek terhére tudjuk ezt végeztetni. Ezzel együtt nyilván
ismerjük ezeket a problémákat, tehát januárban garanciális bejárást fogunk összehívni. Illetve az összes
olyan hibát, amit ön is említett, ismeri a műszaki ellenőr kollega - egyeztettem vele-, ezeket ki fogjuk
javíttatni. Na most a parkolóra annyi információm lenne, hogy nem volt az eredeti programban ennek
a felfestése . Együtt egyeztetni fogunk az útkezelővel, a NYÍRVV -vel és amennyiben ez megoldható,
nyilván ezt külön meg fogjuk csináltatni. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hozzászólni kíván-e valaki az előterjesztéshez?
Tóth Imre képviselő úré a szó.
Tóth lmre: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen a szót. Az
előterjesztést részletesen átolvastam. 192 oldalon keresztül olvashatjuk a Nyíregyházán zajló és
jövőben is folytatódó fejlesztéseket. Ez egy irdatlan nagy munka, és elismerés illeti a városvezetést
illetve az ebben a programban résztvevőket. A városlakóknak a türelmét is ugye megszeretném
köszönni, hiszen ez azzal is együtt jár. Ehhez kapcsolódóan szeretném megemlíteni, hogy nem csak a
Nyíregyházán élők, hanem Nyíregyházára látogatók is elismerik Nyíregyháza város fejlődését. Megyei
jogú városok között is dinamikusabban fejlődik. Ez az előterjesztés is ezt támasztja alá és úgy látom,
hogy a jövőben sem fog változni. Mindent meg fogunk ennek érdekében mi is képviselők tenni, hogy
ez így folytatódhasson . Ki szeretném emelni a közlekedési csomópontok és járdák, a kerékpárutakkal
kapcsolatos előterjesztéseket. Nagyon örülök annak, hogy a Család utcán 2 körfogalom is fog majd
épülni a jövőben, ha minden igaz, a jövő év végéig el fog készülni. Nagyon örülök annak, hogy a belső
körútról a 4 sávos közlekedési csomópont is szerepel ebben a programban, hiszen ez nagyon sok
baleseti lehetőséget rejt magában. Ennek a megoldása is meg fog o ldódni, és a jövőben is azért fogok
tenni én magam is, hogy ebben a közlekedési csomópontokban minél több fejlesztési lehetőség
történjen meg. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Jeszenszki András frakcióvezető úré a szó.
Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én vagyok egy picit
megcsúszva . Egy kérdésem lett volna, hogy ha még megengedi Polgármester úr. A kerékpáros
csomópontok fejlesztése kapcsán a Bocskai utcán volt egy régi ingatlan, ami elbontásra került, és ezzel
kapcsolatosan lenne egy kérdésem . Ezt többször próbálta az önkormányzat ilyen-olyan pályázati
forrásokból megmenteni. Ez nem sikerült, illetve különböző pályázatokat nyújtottunk be. Emlékeim
szerint ez helyi védettség alatt álló épület volt. Nem tudom, jól emlékszem-e? Ennek a bontása
megtörtént, hiszen ugye az látható. Kérdésem az lenne, hogy ez a megfelelő szakbizottságokon
keresztül ment-e a bontást érintően? Illetve akár az önkormányzatokban, akár a külső szereplőket
érintően? Köszönöm szépen.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a tájékozt atóhoz?
Nem látok jelzést, akkor válaszadásra, reagálásra adom meg a szót az előterjesztőknek.
Hagymási Gyula:(pályázatok és projektmenedzsment refe rat úra vezetője) Köszönöm szépen. Tisztelt
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselő úr! Igen, egyébként a zöldváros programnak a
része, az előterjesztés tartalmazza is. Sok idő elte lt, de sikerült pályázati forrást bevonni ennek az
épületnek a megmentésére. De egyébként építési engedéllyel rendelkezik. Természetesen jogerős
építési engedéllyel, amely tartalmazza a bontást is. A közbeszerzési tender alapján a kivitelezőnek
gyakorlatilag a homlokzatot le kell másolnia amilyen volt és így, ezzel a feltétellel került ez
j óváhagyásra. Egyébként úgy tervezzük, hogy jövő év augusztusára elkészül, hiszen nem várt statikai
problémák merültek fel az épület elbontását követően. Ta lán ez látható is, a másik épület melletti fal
egy része meg is maradt. De gőzerővel megy a munka, folynak a módosító tervezési fo lyamatok, és
január 15-vel - ha minden igaz - akkor meg tud indulni az alapozás. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Szeret ném megköszönni azt a munkát, amit az
elmúlt években végzett a polgármesteri hivatal. Valóban olya n évek állnak mögöttünk, ami páratlan
Nyíregyháza történetében. Rengeteg fejlesztést tudtunk megvalósítani és természetesen, ahogy a
beszámo lóból is, a tájékoztatón is látszik, rengeteg fejlesztés van most is folyamat ban különböző
szakaszokban. Ez a lendület ki fog tartani a jövőben is, ezt visszük tovább. Annak nagyon örülök, hogy
az ellenzék is - bár nem ismeri, - már nem feljelentéseket tesz, mint korábban. A mélypont az volt,
amikor az egyik játszóterünk, - ami az ország legjobb 10 játszótere közé került - ellen érkezett egy
feljelentés. De én azt remélem, hogy ezt a korszakot lezártuk, és együtt tudunk örülni az
eredményeknek. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az e l őte rjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
195/2019. (Xll.19.} számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósít ás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósít ás alatt álló
és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájé kozt at ót a mellékletekben foglaltak szerint
jóváhagyja.

Felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Refe rat ú ravezető

Határidő:

folyamatos
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1. szám ú melléklet a 195/2019. {Xll.19.} számú határozathoz:
Lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

2.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/ A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/ A.
(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
„ IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

TTP-KP-1-2019/1-000205

3.

„ Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB- KEF- 18-A-26301

4.

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

5.
6.

7.

URBACT 111 - TECHTOWN
TECHTOWN 186
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00002
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÓSA
ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

NKA 449108/03033

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001
ERASMUS+ Back t o (Net)Work
2016-1-N L01-KA204-023027
A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001
TERÜLETI
INFRASTRUKTURÁLIS
NYÍREGYHÁZÁN

FEJLESZTÉSEK

(ÚT,

JÁRDA,

KERÉKPÁRÚT)

GF/SZKF/26/7/2017
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS V ÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
„ KERÉKPÁRRAL 7 HATÁRON ÁT C. PROGRAM SOROZAT KERETÉBEN SZATMÁR KINCSEI:
KERÉKPÁRTÚRA A SZAMOS KÉT PARTJÁN C. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA"
KP7H-2019
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VE KO P-16-2017-01217
„ Önkormányzati f eladat ellátást szolgáló fejlesztések- Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Fenyő
utca felúj ítása
„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

17.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI TELEPET
MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

18.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

TOP-6.5 .l-15-NYl-2016-00001
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ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN

19.

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004
A Kárpát-medencei néptáncfesztivál megvalósítására 2017

20.

1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
BŐVÍTÉSE,
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. {HRSZ: 2263/131), ILLETVE
KÖRTE UTCA 41/A. {HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

224 597 439 Ft
223 716 045 Ft
100 %
Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés : 2018.05.31.

Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást
támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a
közszolgáltatások emberi kapacitására .
A pályázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő
gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban . A meglévő körülbelül 80 m2es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140
m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem
biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával,
csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és
tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új
belső

padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével,
szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.
A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan eseté ben eszközbeszerzés is történik.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtá sra. A 2016. június 09én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016.
július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-é n került
megküldésre . A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett.
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.
A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A
projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren
elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.
A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró
kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018 .08.28. napján . Az eddig benyújtott
6 db kifizetési kérelem ellenőrzését követően 5 db jóváhagyásra került a Magyar
Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jele nleg is folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releván s.

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
TIP-KP-1-2019/1-000205

Projekt tervezett
összköltsége :

1100 OOO Ft.-

Igényelt támogatá s
összege:
Támogatási
intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befej ezése:
Támogatási

1100 OOO Ft.100%
Kezdet: 2019.04.01.
Befejezés : 2019.07.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Támogatói Okirat készült 2019.05.08. dátummal

Projekt rövid

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019 áprilisában ismét megrendezte a Városi
Ifjúsági Hetet #milegyennyiregyen2 .0 címen. A rendezvénysorozat keretében
immár 3. alka lommal került megrendezésre a Nyíregyházi lfjúságkonferencia,
valamint 8. alkalommal a "Helló Nyíregyháza " kulturális nagyrendezvény. Mivel a
konferencia és a tavaszköszöntő nagyrendezvény iránti érdeklődés túlnőtte
megyénk határait, így megvalósult két határm enti testvér- és partnerváros

(műszaki, szakmai)

tartalma:

Dr. Krizsai Anita osztá lyve zető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociá lis és Köznevelési Osztály
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bevonása (Beregszász és Szatmárnémeti). Az együttműködés tovább javította
városaink közötti kooperációt és elősegítette a jó kapcsolatok ápolását.
2019. április 24-én városunk főterén, a Kossuth téren valósult meg program,
amelyre már a pályázatban résztvevő szakembereket is invitáltuk. A vendégek az
esemény végére érkeztek meg, így a szálláshelyen (Korona Hotel) köszöntöttük
őket.

2019. április 25-én a Váci Mihály Kulturális Központban került megrendezésre a Ill.
Nyíregyházi lfjúságkonferencia. A beregszászi és szatmárnémeti delegáció is
biztosított 1-1 fő szakembert a délelőtti plenáris előadásokhoz. Ezen belül Dr. Frigy
Szabolcs, egyetemi adjunktus (Szatmárnémeti) a mesterséges intelligencia és a
robotizáció hatása a fiatalokra a XXI. században és a fiatalok munkaerőpiaci
helyzete a XXI. században témában adott elő, míg Horváth Zoltán a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet (Beregszász) vezetője a Kárpátalja
magyar fiatalság helyzete és megmaradásának főbb kérdéseit fejtette ki, valamint
az ifjúsági szervezetek szerepéről beszélt a szülőföldön maradás támogatásával
kapcsolatban.
A délutáni részben a három ország szakemberei fiatalokkal kiegészülve,
interkulturális workshop keretében cseréltek tapasztalatot a fiatalok helyzetéről,
az elvándorlásról és a hazavárás „ technikáiról". Mindeközben a konferencián
párhuzamos programok is zajlottak, amelyek a fiatalok és szakemberek
érdeklődését is felkeltették.
2019. április 26-án délelőtt a vendégeink becsatlakoztak a Helló Nyíregyháza
rendezvénybe az „Ifjúság Utczába" szervezett programokba. Az itt megjelenő
nyíregyházi civil szervezetek városunk ifjúságikorosztályáért tevékenykednek, a
partnerség jegyében örömmel fogadták külh oni vendégeinket.
A projekt költségvetéséből biztosítottuk vendégeink számára az utazást, a szállást
és étkezést, ezen kívül önerőből szabadidős programot szerveztünk számukra a
Nyíregyházi Állatparkba. A konferencián elhangzott partnervárosi előadások
kivonatát és a workshop témáit az „ Ifjúság határok nélkül" című kiadványban
osztottuk meg partnereinkkel.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A pályázati szakmai és pénzügyi elszámolása 2019.08.23-án került benyújtásra,
amely elbírálás alatt áll.

kifizetési
kérelmek) :
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatá s
összege:

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KEF-18-A-26301
1450 OOO Ft
1300 OOO Ft
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Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

90 %
Kezdet: 2018.09.01
Befejezés: 2019 .06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakma i)
tartalma :

2019 .05.07.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A projektnek három fő része volt:
a) regionális, KEF szakmai konferencia önálló szervezése és a Ill. Nyíregyházi
lfjúságkonferencia társszervezése,
b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub
létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok és ifjúságsegítő
szakemberek bevonásával,
c) KEF workshop ülések szervezése .

a)
1. A KEF ismét társszervezője volt a Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, amely idén
3. alkalommal, 2019. április 25-én került megrendezésre. Az eseménynek a
nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ adott helyet. A regionális rendezvény
témája egyrészt az ifjúságot

érintő

aktualitások - kihívások, nehézségek, jó

gyakorlatok-, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak
bemutatása voltak. A konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal
foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.
A fórum szakemberei a szervezési feladatokon túl közreműködtek a szakmai
tartalom összeállításában, valamint a konferencia napján aktív segítői voltak a
megvalósításnak.
2. A KEF tagság által megfogalmazott igénye valósult meg a „Fiatalkori
bűnelkövetés

kapcsolata a szenvedélybetegségekkel" című szakmai konferencia

megrendezésével. A konferenciát 2019. május 16-án tartottuk a Debreceni
Egyetem

Egészségügyi

kriminológus,

Karán. Célunk

büntetés

megvalósult

végrehajtásban

azáltal,

dolgozó,

és

hogy

ügyész,

fiatalkorúak

szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek osztották meg
tapasztalataikat a hallgatósággal. A résztvevőket többek között Majzik Balázs, a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Drogmegelőzési Programok Osztálya
osztályvezetője

is köszöntötte.
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b)

A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló prevenciós
munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések elmélyítésére.
Célunk volt, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájából az ifjúsági DÖK vezetők és
DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítők képzéséhez hasonló
természetes segítői fejlesztést, érzékenyítést valósítsunk meg (KEF Ifjúsági Klub).
Munkamódszerünk a személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka
kialakítása, amelyet havi rendszerességgel kívántunk megvalósítani. A folyamat
animálására megbízási díjjal, ifjúságsegítő- szervezetet bíztunk meg.
Mivel a pályázat lényege a fiatalok érzékenyítése és a segítő szerep megerősítése,
e köré került felépítésre egy 6 alkalomból álló tréningsorozat, amely ezt a
szerepkört járta végig

különböző

szempontok alapján. A tréningeket a KEF egyik

tagszervezete a Talentum Alapítvány koordinálta, amelyhez az egyes alkalmak
során más szervezetek is csatlakoztak. A programsorozaton alkalmanként 30, 1518 éves korú diák vett részt a város különböző iskoláiból.
c) Előző évebn a Ferencvárosi KEF-nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok
alapján, workshop típusú KEF ülések szervezését
időtartama

tűztük

ki célunknak. A projekt

alatt, az üléseket (össz~sen S alkalommal) olyan szakmai ismeretanyag

fejlesztésre alkalmas programokkal kívántuk színesíteni, amelyek a közös
feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik. A workshopok alkalmával
monitoroztuk szakembereink véleményét, így alakult ki az öt téma. Az alkalmakon
egyszerű

vendéglátást biztosítottunk kollégáink számára.

A workshopok a következő témákat dolgozták föl:
- online megjelenés „kisokos",
- „családon belüli konfliktusok",
- „KAVICSOK Playback szín házi társulat",
- „interaktív" drogprevenció,
- „terápiás szemléletű megközelítések a szenvedélybetegek ellátásában".
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A programelemek 2019. június 30-ig megvalósultak, a szakmai és pénzügyi
beszámoló 2019. július 29-én benyújtásra ke rült.
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4. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

Projekt összköltsége :
Támogatás összege :
Támogatási
intenzitás(%):

500.000.000 Ft
500.000.000 Ft

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került
átvezetésre)

Szerződés

megkötésének
tervezett dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

100%

2014.05 .16.
TSZ l. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba.
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Farkas László, Városfejlesztési Osztály
A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult.
A létesítmény fejlesztése időszerű . A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás,
azonban a szigorodó MLSZ, illetve UEFA szabályváltozások és előírások további
tennivalókat eredményeznek.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

A BMSK Zrt-vel került megkötésre
ellenőrzést

szerződés

a beruházás bonyolítást, a

műszaki

és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy
szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható,
többfunkciós „ aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion"
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C"
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb,
modern, fenntartható, többfunkciós „ aréna " típusú Stadion megvalósítása
érdekében.
Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra

került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.
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A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúrafejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 Mrd Ft biztosított
egy

8000

fős

stadion

építésére

és

kedvezményezettnek

a

Nemzeti

Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási
tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott
80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg
elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért

felelős

közreműködését

államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony

az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv
a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem fogadott
el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a BMSK
fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.
Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt

időszakban

az NSK- val

BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott esetben
a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a terveket
megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már korábban
kifizetett. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeként
aláírásra került a szerződés. A jóváhagyási tervek átadásra kerültek az NSK
részére, jelenleg a számlázás van folyamatban.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

5.

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben
is folyamatosak az egyeztetések.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:

Támogatási
intenzitás{%):

„URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186
50 997,5 (
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő : 7 649,625 (
43 347,875 (
85 %
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Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Kezdete: 2016. május 3.
Befejezése : 2018. május 3.

2016. május 3.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja :
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül.
A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a
digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli
szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek
formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok
támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és
kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez
és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és
részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új
munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek
(klaszter jellegű) együttműködését.
Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek
legyenek kiaknázni a jövőben . A TechTown projekt az alábbi területek, témák
jobb megértésére fokuszál:
a digitális gazdaság jobb megértése
-

digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése

-

kapcsolatépítési terek kialakítása

-

megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

-

önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése

A pályázat konzorciuma:
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) -Vezető Partner

2.

Siracusa Önkormányzata (Olaszország)

3.

Cesis Önkormányzata (Lettország)

4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

5.

Gavle Önkormányzata (Svédország)

6.

San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)

7.

Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
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8.

Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)

9.

Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)

10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek) :

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A
megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata
és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső
szakértők
képviselték
városunkat.
A
találkozókon
a
digitális
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás
zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben
4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
2017. március: Barnsley, Egyesü lt Királyság
-

2017. június: Gave, Svédország

-

2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország

-

2017 . november: Koppenhága, Dánia

-

2018. március: Brüsszel, Belgium

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás
került bemutatásra . Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt
a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.

fővárosába

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének
kidolgozá sa, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22.
között került sor Brüsszelben (Be lgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra
került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította
a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.
A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a
projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé. Az elfogadás
várhatóan 2019. IV. negyedévében történik meg, amellyel a projekt lezárásra
kerül.
6.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
nettó 381.775.000 Ft
nettó 371.907.388 Ft
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Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)
Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.
2016. június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívására, amely 2016.
október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775 .000 Ft
támogatást ítéltek meg részére . A támogatási szerződés 2016. november 28-án
került aláírásra.

Kapcsolattartó

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik,
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technika i
háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos
feladat.

(műszaki,

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány
fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása NyíregyházaSóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a
látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a tartózkodási idő
növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a
Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva
a város, illetve a régió versenyképességének javításához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A Támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és
megkezd ődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést
kötöttünk a tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást
biztosító vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki
ellenőrrel, majd a marketing tevékenység keretében ellátandó feladatokra a
kivitelezés folyamán.
A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel
2017.szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó a
szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03 .-ára
be is fejezte a beruházást.
Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes
keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében
kötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási
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feladatok,
marketing
tevékenységek,
projektmenedzsment tevékenység stb.

műszaki

ellenőri

feladatok,

A projekt záró beszámolója 2018. szeptem ber 30-án benyújtásra került, amely
előtt több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó
kifizetési kérelemben mintegy 346 mi llió Ft elszámolását nyújtottuk be,
amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van
folyamatban .
A projekt végrehajtása során felmerült összes elszámolható költség
elszámolásra került. A projekt megvalósít ásához 9,7 millió Ft Önkormányzati
önerő került felhasználásra.
A Projektben tervezett mind a 7 mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló
benyújtásra került, ezek elbírálása folyamatban van, továbbá a projekt
fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása is folyamatban van, amely IH általi
jóváhagyásra vár.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

7.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

KIEG ÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÓSA
ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
NKA 449108/03033

2.000.000 Ft.
2.000.000 Ft.
100%
Kezdet: 2018. június 01.
Befejezés: 2018. december 31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018. június 4.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
„ Bőségszarú

-150 év 150 műtárgy" című kiadványhoz kapcsolódóan 150 művészi

kivitelezésű műtárgyfotó készült. A régészet i gyűjtemény, a néprajzi gyűjtemény, a

történeti, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti gyűjtemény, valamint az
irodalomtörténeti-, és könyvtári gyűjteményből 50-50-50 tárgyról készült
műtárgyfotó, amelyek helyet kaptak a kiadványban.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A támogatott tevékenység megvalósult, a kiadvány 1000 példányban készült el.
A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott 2019. március l-jei határidő megtartásával.
Jelenleg a Szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

8.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

Bö 1csőd efej1esztés Nyíregyháza
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

bruttó 237.92S.OOO Ft
bruttó 237.92S.OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó(k)
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2017.10.31.

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő
bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 böl csőde került kiválasztásra :
16.sz. Aprajafalva Bölcsőde

-

Bölcsőde

-

9.sz. Micimackó

-

S.sz. Őzike Bölcsőde

-

6.sz. Napsugár Bölcsőde

Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett fej újítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés
(homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás
(csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.)
valósult meg.
A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az S.sz. Őzike Bölcsődében
(Nyh . Vécsey köz 31 .) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha,
közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az épületek korábban már
energetikailag korszerűsítve lettek. Az intézmények a felújítás során akadá ly
mentesítve is lettek.
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A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3
intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az
eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri játékok,
valamint a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezésekkel bővültek a
bölcsődék.

A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban
valósult meg.
A projekt összköltsége, a bruttó 237.925.000 Ft támogatási összegen felül bruttó
2.147.940 Ft Önkormányzati támogatással valósult meg.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt 2018.12.31-én fizikailag befejeződött, a tervezett 6. mérföldkőből 5
mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló benyújtásra került, a záró
beszámoló benyújtása 2019.03 .31-ig megtörtént.
A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek
során a 100% támogatás kifizetésre került.

nem releváns

9. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

ERASMUS+ Back to (Net}Work
2016-1-NL01-KA204-023027
58 960 (
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
17 400 (
100 %
Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése : 2019. február 28.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group-Társadalmi
Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a
partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a
program Irányító Hatóságával.
partnerével kötnek együttműködési
szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.

A

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

partnerek

a

projekt

vezető

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja :
A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ
szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony
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használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.
A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb,
helyi SS év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális
világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten.
A pályázat konzorciuma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

1.

De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner)

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

3.

Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit
Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban.
Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett
Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től
az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.
A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek
részt.
A projekt 3. partnertalá lkozójára 2017. április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában.
A projekt S. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor
Middelburg (Hollandia) városában.
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között került sor
Nyíregyházán.
A
projektben
kérdőíves
felmérésre
került
sor
valamennyi
partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.
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A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner
megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy
hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt teljes szakmai zárására 2019. IV.
negyedévében sor kerül.

10. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

A BENCS VILLA TURISZTI KAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001

287.790.457 Ft+ ÁFA
274.976.400 Ft+ ÁFA
100 %
Kezdet: 2016.12.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa
(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi
megújulását tervezzük. A kiemelt turist aforgalom mentén elhelyezkedő
Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a

minőségi

turizmus feltételeinek

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a
város látványosság és programkíná latát, új élményelemekkel gazdagítja, és
hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben .
A Benes villa felújítása és átalakítása a

következő

területeket érint i:

alapozás, felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók,
burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet,
szigetelések,

külső

héjazat, bádogos szerkezetek,

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út

és közműhálózat, illetve a Villa ene rgiahat ékony működését javító
beruházások is megvalósulnak.
Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi,
belső

tereiben korabeli enteriőrö k váltakoznak az új igényeket kie légítő
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korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti
alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis
hitelessé teszik a helyiségeket.

Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is
kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt
formájában, amelyek a turisztikai attrakció területé n valósulnak meg oly
módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását
szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű
borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázati dokumentáció 2016.06.08 . napján benyújtásra került.
A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016 .06.21. napján teljesítettük, a
pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés
2016.11.09. napján érkezett.
A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az
új Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást
előkészítette a közbeszerző .
A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény
közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított,
tárgyalás nélkü li nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az
ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25 . napja. A
közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. Az eljárás
eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex' 95 Kft.-vel
2017.04.03 . napján szerződés megkötésére került sor. A munkaterület
átadása 2017.04.03. napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást
követően 2017.04.05. napjától kezdődött. A bútorbeszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására
2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c)
pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II.
közbeszerzési eljárás 2018 január 8. napján megindult. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018 .02.05. napján megtörtént. A konyhatechnológia,
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és
audió eszközök szállítói
szerződései
megkötésre kerültek. A
konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése
megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén
megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe
helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően kerülhetett sor.
A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény miatt
szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya
miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő
kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban
került meghatározásra . A műszaki átadás-átvétel 2017 .11.29. napján
megkezdődött, amely 2017.12.19. napján zárult le.
Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak
kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta
meg.

181
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósa András
Múzeum által, bemutatásra felajánlott korhű bútorok rendelkezésre állása
miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat
bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított belső
tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott
le, amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület
bútorozása, valamint a Jósa András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok
kiállítása is teljes körűen megvalósult. Ezt követően a számítástechnikai és
audió eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerültek.
A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás elbírálásra
és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018.
november 30. napja, amely időpontra a beruházás teljes körűen
megvalósult. Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra, ezt
követően pedig elfogadásra került. A záróelszámolás bírálata folyamatban
van. A beruházás nettó 12.095.261.- Ft önerő bevonásával valósut meg,
amely tekintetében plusz forrásigényt nyújtottunk be a közreműködő
szervezethez. A kérelem az Irányító Hatóságnál elbírálás alatt van .
A Benes Villa rendeltetésszerűen működ ik, a Móricz Zsigmond Színház
üzemeltetésében.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

11. számú adatlap
PROJ EKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁM A:
Projekt
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017
Bruttó 1.930.183.208 Ft
Bruttó 1.882.190.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.08.31

Támogatási
Szerződés

2017.01.27.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Gál István, Városfejlesztési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére),
utak és járdák felújítására, kerékpárút épít ésre.
A beavatkozással érintett utcák útburkolatána k állapota jelentősen leromlott.
burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló

Jellemző
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repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi
kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek,
letöredezett burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási
elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u.
- Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget
biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi
kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat
kialakítására .
A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése .

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák/e/újítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u.
(Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag
u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u.
(Hunyadi u. - Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u.
54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcátólBelső körutig), Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai
járdák
Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát
utca), Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca
(Szalag u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca
(Huszár sor- Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György
u. között), Meggyes utca (41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid
utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)
A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása,
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők - illetve a
kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé
válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedési módok részarányának növelése . Az újonnan kiépítésre kerülő
Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény reven Nyíregyháza kerékpáros
vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket .
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017 .01.27-én került megkötésre.
Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre állt.

jogerős

A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult.
A tervezői feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás
került lefolytatásra. A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján
indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. A
munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A
munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni
szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén
sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési
határideje 6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti
határidőre elkészült, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti
kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek október
hónapra készültek el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható
okokból pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigényének
finanszírozása önerő bevonásával valósult meg. A pótmunkaigény és a
teljesítési határidő kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2018.09.13. napján
szerződésmódosítás került aláírásra. A Vá llalkozó a beruházást 2018. október
10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi
eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki, amely 2018.11.09.
sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás
2019 . március 1. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítése és azok
bírálata jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
612 794 148 Ft
612 794 148 Ft
100 %
Kezdet: 2016.07 .27.
Befejezés: 2018.07 .31.
2017 .04.28
2017 .07.03
2018.04.12
2018.07.13.
Ka zsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, majd 2016 .07.15-én
megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási
szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően
lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező
előleg igénybevételére.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos, vissza
nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert
városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése"
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
azonosító
számú
pályázat
megvalósítására .
A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és
kapacitásának bővítése . A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a
Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt
csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák
megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag esőcsatornák
építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt. A Tüzér
utca területén a meglévő csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése
érdekében keresztmetszetű műanyag esőcsatornák kerültek beépítésre, több mint
500 m hosszan. Kialakításra kerü lt 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok
visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai
parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton szerkezetű záportározó blokk több
mint 330 m 3 csapadékvíz tárolására alkalm as.
A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új
projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz e lvezető hálózat
került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két olda lá n nyílt árkos
elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. Az itt összegyűjtött
csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.
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A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási sze rződés 3. számú
módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A
projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az
eredeti támogatási összegéből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra .
A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én
megtörtént.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt sikeresen megvalósult.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

13. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Tá mogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„Kerékpárral 7 határon át e. program sorozat keretében Szatmár Kincsei:
Kerékpártúra a Szamos két partján e. pályázat megvalósítása"

KP7H-2019
332 OOO Ft
300 OOO Ft
32.000 Ft
90,36 %
2019.04.01. - 2019.10.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)
2019.10.09.
Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Pályázati program cé lja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése,
egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a
környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsltése, a
szabadidő

eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti
keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia, Ausztria) - beleértve azok
hasznos

együttműködés

magyarlakta térségeivel - fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi
kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron
átnyúló kerékpáros túra programok kidolgozásával lehet pá lyázni.
A pályázat célja, hogy a programok lehetőséget biztosítsanak a határment i
régióban már

meglévő

kerékpáros útvona la k jobb megismertetésére, ezen

kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A
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programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a
kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését,
a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamint
a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények
irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális történelmi,
építészeti és természetvédelmi értékeink megismerésére.
A pályázat keretében egy környezettudatos szemléletet erősítő, határokon
átnyúló kerékpártúrát tervezzünk megvalósítani. A kerékpártúra tervezett
útvonalának helyszíne a Fehérgyarmat - Szatmárnémeti között található 49
kilométeres kerékpárút.
A program során a résztvevők megismerkedhetnek a Szamos partján elterülő
kerékpárhálózattal, illetve az útvonalon található természeti és kulturális
értékekkel. A kerékpártúra a biztonságos kerékpáros közlekedés jegyében
zajlana, az indulás előtt és az út során tartandó pihenőkön a kerékpárosokra
vonatkozó közlekedési szabályokat, a csoportos kerékpározás kultúrájának
előnyeit ismertetjük meg a résztvevőkkel, erre szakosodott túravezető
segítségével. A projekt költségvetése utazási-, étkezési-, túravezetői-,
idegenvezetői díj, valamint marketing és projektmegvalósításáért felelős
személy költségéből tevődik össze.
A kerékpártúra várható
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

résztvevőinek

száma 20-25 fő.

A pályázat 2019. február 28-án kerü lt benyújtásra. 2019. március 04-én az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-kö zlekedési és Főosztály
válaszlevelet küldött a pályázat befogadásáról. A pályázat elbírálására várhatóan
2019. II. negyedévében kerül sor.
2019.05.09-én az Innovációs és Technológia Minisztérium pozitívan bírálta el a
pályázatot és 300.000 Ft összegű támogatásban részesítette.
A „Kerékpárral 7 határon át" programsorozat keretében Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata szervezésében, a Középkori Templomok Útja
Egyesület lebonyolításában indult útjára 2019. október 4-én a „Szatmár Kincsei:
Kerékpártúra a Szamos két partján" elnevezésű kerékpártúra, Fehérgyarmat és
Szatmárnémeti között. A túra keretében a résztvevők megismerkedhettek azzal
a vidékkel, amely 2017-ben elnyerte a kiváló Európai Desztináció címet, kevesen
tudják, hogy ez a térség büszkélkedhet Magyarország egyik leghosszabb
kerékpárúthálózatával. A túra célja a Szamos- mente meghódítása, a szatmári táj
felfedezése a kerékpározás népszerűs ítése volt, valamint ismerkedés a történeti
Szatmár egykori központjával, Szatmárnémetivel. A túra résztvevői a Bringaváros
7 .1 elnevezésű rendezvény nyertes iskolájából kerültek ki, amely a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye volt.
A túra megvalósítása összesen 332.000 Ft-ba került, amelyből 300.000 Ft a
támogatási összegbő l, míg 32.000 Ft önerőből került kifizetésre.
2019.11.22-én benyújtásra került a pályázathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi
elszámolás az Innovációs és Technológia Minisztérium felé. Jelenleg ennek az
elfogadását várjuk.
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Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.
11

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektvezető:

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-l.2 .l-VEKOP-16-2017-01217
6 287 630 Ft
6 287 630 Ft
100 %
Kezdet: 2015 .05 .07.
Befejezés: 2019.06.30.

2017.05.03 . Támogatói Okirat aláírása
2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása

Dr. Kása Brigitta

aljegyző

A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP
rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXX IX.
törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott
ügyek száma meghaladta a 200.000-et.
Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért
az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.
A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz
szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252
db kártyaolvasóra van szükségü nk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz
beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolva sókat az
önkormányzat saját forrásból szerzi be .
Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok {IBSZ,
Iratkezelési szabályzat). A szabá lyzat módosítás során igénybe kívánunk venni
külső erőforrást is .
Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő
útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet
módosítása.
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A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás
formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.
-

Belső erőforrások

-

Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra

segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek
adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan
alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
kerülő szolgáltatások és
élesítése.

rendszerek

megfelelőségét,

megtörténik azok

Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel
rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik
projekt keretében megtörtént.
Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem
keletkezik.
A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán
biztosítani fogja . Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június
30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.:
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az
önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását,
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.

erőforrást

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május
3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós
Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a
Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.
A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május
12-én megkaptuk.
A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:
Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása
A

működésfejlesztés

és szabályozási keretek kialakítása

Az önkormányzati szakrendszerek

adatminőségének

javítása és

migrációja
-

Tesztelés és élesítés

A projekt keretében összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre.
2019-ben a projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális
nyomtató és 2 darab switch eszköz.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.06.30. volt.
A projekt záró pénzügyi elszámolójának benyújtása 2019.08.29-én megtörtént.
Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns
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problémák,
nehézségek:

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Nyíregyháza-Rozsrétszőlő,
Fenyő utca felújítása

64 428 465
40 OOO OOO
62%

2019.01.01-2019.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

2018.02.08.

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti szakaszát
érinti, amely 1020 m hosszú. Az út 2 forgalmi sávos és 5 m szélességű. A
rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére,
profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok bővítésére nem kerül
sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket
tartalmaz.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint
megtörtént.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás keretén belül került sor 2018
márciusában. A legkedvezőbb árajánlattevő Dankó András és Fia Kft volt a
vállalkozási szerződés 2018. március 11-én kelt. A Nyíregyháza, Fenyő utcai
kivitelezési munkái tárgyú eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően 2019. május 6-án Önkormányzatunk az Ács és Bartha Építő Kft-vel kötött
vállalkozási szerződést az útfelújítás megvalósítására .
A 2 forgalmi sávos és 5 m szélességű úton a rekonstrukció során a kopóréteg
felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A buszperonok
részbeni károsodása, balesetveszélyessé válása miatt a károsodott szegélyelemek
cseréjére is sor került. A kivitelezés összköltsége bruttó 60 642 500 Ft volt. A
műszaki

átadás

2019.07.09-én

megtörtént.

A projekt megvalósításához
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kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2019. szeptember 2-án
benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

16. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége :

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

2 229 590,5 {
ERFA: 1 669 430,16 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő : 9 281,75 {
43 347,875 {
ERFA: 85 %
Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%
Kezdete : 2016. december 8.
Befejezése: 2019 . május 31.

2017. február 14.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célj a, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez,
illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kia lakításához úgy, hogy
erősíti a " fenntartható" közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe,
kiemelve a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek
érdekében a projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.
A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi
közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az
elérhetőséget . A projekt várt eredményként
létrejöhet egy olyan
korszerűsített

helyi

közlekedési

rendszer

alapja,

károsanyagok kibocsátásának csökkentéséhez,
biztonságosabb város kialakításához.

mely

illetve

hozzájárul
egy

a

élhetőbb,

Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata,
szeretné kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.
A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és
hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra
vonatkozóan, hogy az mennyire "sétálóbarát" . Különböző felmérésekkel és
számításokkal

kimutatható,

hogy

egy

adott városrész

mennyire jól
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kapcsolódik a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy
terv a mutatók javítására.
Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a
sétálás népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos
közlekedésre való nevelése.
Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak,
járdák fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de
ugyanakkor átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.
A pályázat konzorciuma:

ERFA Partnerek
1.

First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU)

2.

Development centre of the Heart of Slovenia (SI)

3. Nyíregyháza lndustrial Park Ltd . (HU)
4. Cassovia Life Sciences (SK)
5. City municipality Varazdin (HR)
6. Municipality of Oradea (RO)
7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)
8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)
9. Municipality of Weiz (A)
10. Varna Municipality (BG)
IPA Partnerek
11. City of Valjevo (SRB)
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)
Társult partnerek
13. City municipality Ptuj (SI)
14. City of Sti'íbro (CZ)
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A
rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok
meghatározása .

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban (Szerbia), ahol
a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval kapcsolatos
követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, illetve
tapasztalatot cseréltek.
A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető
partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor
került egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy
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szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi
szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.
A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a
sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,
irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató,
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.
A 4. partnertalálkozóra 2018. április 24-25. között került sor Weiz (Ausztria)
városában.
Az S. partnertalálkozóra 2018. november 24-25. között került sor Pilsen
(Csehország) városában.
A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását
látják el. Helyi szinten online kérdőíves felmérésre került sor a város
sétálhatóságáról. Jelenleg a helyi szintű felmérésben részt vevő, öt belvárosi
utcára vonatkozó kérdőíves felmérés van folyamatban, továbbá a helyi szintű
akcióterv elkészítése.
Nyíregyháza a helyi feladatokon túl, folyamatosan látja el a 3. munkacsomag
szakmai koordinációját.

projektszintű

Helyi szinten Nyíregyháza 2019 . január és május között pilot akciókat valósít
meg a projekt keretében, melynek eredményeként egy gyalogosbarát
táblarendszer kialakítása történik meg, valamint a gyaloglást népszerűsítő
rendezvények kerülnek megszervezésre.
A Pilot akciókon felül, a projekt zárásáig kommunikációs tevékenységek
megvalósítását tervezi Nyíregyháza, melynek célja a projekt, illetve a
sétálhatóság, a károsanyag kibocsátás csökkentésének népszerűsízése. Ilyen
tevékenységek pl. szemléletformáló kiadványok és videók készítése.
A projekt záró rendezvényére 2019. március 26-27 között került sor
Nagyváradon. A zárásig hátralévő időben a helyi sétálhatósági tervek
véglegesítése, illetve helyi szintű akciók megvalósítása történik meg.
A projekt zárására 2019. május 31-én került sor. Az első szintű ellenőrző
hatóság felé a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került. A projekt
elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat Nyíregyháza megküldte a
vezető partnernek, aki benyújtotta a projekt szintű záró elszámolást. Jelenleg
a záró elszámolás hiánypótlására vagy elfogadására vár Nyíregyháza.
A fizikai zárást követően 2019. október 9-én a CityWalk elnyerte a RegioStars
szakmai díj közönségdíját, melynek átadására Brüsszelben került sor, valamint
a hivatalos átadóval egyidőben Nyíregyházán is sor került egy helyi szintű
díjátadóra.
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17. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

A FÖLDMŰVELÉSÜ GYI MINISZTÉRIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI
TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVI L SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
SZÁMÁRA
Bruttó 2.228 .232, -Ft,
Bruttó 2.228.232, -Ft,
100%

2018.12.05-2019.10.31 (záró beszámoló készítése)

Szerződés

megkötésének,
módosítása inak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2018.12.05

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatú ra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „ Ebrendészeti telepet
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára" c. című
pályázati kiírásra .
Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt található,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015 . év
januárjától a NYÍRW Nonprofit Kft. üzemelteti. A Nyíregyházi Állategészségügyi
telep (gyepmesteri telep), egy országos viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes
telep és jelenleg folyamatban van a bővítése, újabb 54 férőhellyel.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt
b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az
alábbi tevékenységeket tartalmazza:
talajerózió megállítása vagy csökkentése,
•
szikkasztó
árkok lejtő felöli oldalán rács elhelyezése,
•
A zsalukövek lejtő felőli oldalán egy beton vízelvezető folyóka beépítése
•
szükséges.
20 cm vastagságú termőréteg kialakítása
•
szikkasztóárok kavicsfeltöltése és a járda lapos rézsű burkolása .
•
A Támogatói Okirat 2018.12.05 lépett hatályba . A projekt költségvetésében
kivitelezési tevékenységek 2019.09.23-án megvalósultak, melyről a
helyszínen műszaki átadás-átvétel történt. A projekt záró elszámolását
benyújtottuk 2019.10.31-én, jelenleg ennek elfogadását várjuk.

szereplő

-
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18. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5.l -15-NYl-2016-00001

Projekt tervezett
összköltsége :

1 041 524 403 Ft

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

1 OOO OOO OOO Ft+ 41524403 Ft (jóváhagyott többlettámogatási kérelem)
100 %
A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Projekt fizikai befejezése: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02 .
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás : 2017.08.28 .
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás és többletforrás
kérelem (41524403 Ft összegben) elfogadásra került, amely 2019. 08. 29-én
lépett hatályba.
Mikléné

Lőri ncz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és
eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése .
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során :
•
Mustárház {4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
•

Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium {4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)

•

Sipkay

Barna

Kereskedelmi,

Vendéglátóipari,

Idegenforgalmi

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32.)
•

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.)

•

Bem József Álta lános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Árok u. 17.)

•

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

l.sz. Idősek klubja {4400 Nyíregyháza,

Vécsey köz 2.)
•

Polgármesteri Hivatal „ B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A projekt szakmai-műszaki tartalma
•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje)
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

rendszerek korszerűsítése.
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•

Projektarányos akadálymentesítés;

•
•
•
•

Nyilvánosság biztosítása ;
Képzési anyag kidolgozása, képzés ta rtása;
Azbesztmentesítés
M űe mléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése .

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A kivitelezések mindegyik rész tekintetében befejeződtek.
A projekt kapcsán benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és beszámoló,

időszakok,

amelynek a jóváhagyására várunk.

kifizetési
kérelmek) :
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

19. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6. l.4-16-NYl-2017-00004

bruttó 298.107.435 Ft
bruttó 298.107 .435 Ft
100 %
Kezdet: 2017 .11.01.
Befejezés: 2019.05.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Proj ekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.12.15.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft
Vajda M ariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra
Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő . A több mint 300 hektá ros
terület, jele ntős része a Nyírerdő kezelésében működ ik, egy része a városé, és
egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark he lyezkedi k el.
Az

erd ő

egésze Natura 2000-es terü let egy része pedig

parkerdőként

is

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a
Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétá n.
A projekt közvetlen cé lja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
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Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a
látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a
szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai
komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei
tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy
tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak
egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és

demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő
flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé.

A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen

a KRESZ sza bályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpár
útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra
kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. Ezen az a
szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató táblákon a

Föld növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

Előzmény :

Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,
míg az új pályázat bruttó finanszírozású .
A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017 .09.29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a
Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.
A támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és
megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, megkötésre
kerültek a szerződések a szakmai tevékenységek elvégzésére és a kivitelező
kiválasztása is megtörtént.
A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a
Közmű Generál Kft-vel 2018.02 .27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelezés
2018.03 hóban megkezdődött és 2018.07.13-án a hozzá kapcsolódó szakmai
tevékenységekkel együtt befejeződött. Jelenleg a marketing tevékenység és
nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban .
A megvalósítás során a projekt tervezett 7 mérföldkövéből 6 mérföldkőhöz
kapcsolódóan benyújtásra kerültek a szakmai beszámoló, melyek értékelése
folyamatban van. Továbbá a megítélt 298 millió forint támogatásból
elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint. A fennmaradó támogatási
összeg elszámolásának elfogadása is folyamatban van.
A projekt fizikai befejezése 2019.05.31. időpontban megvalósult. Ezen
időpontig rendelkezésre álltak az engedélyek is, lezárult a Kemecsei úti gyalogés kerékpárút forgalomba helyezése, valamint a hátsó pénztár és vizesblokk
épület használatbavételi eljárása.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projektben beszerzésre kerülő eszközöket, amelyek a sétaút fenntartását
hivatottak ellátni, elutasításra került az elszámolás során, így ez az összeg saját
forrásból lett biztosítva (1.558.138 Ft).

20. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A Kárpát-medence néptánc-fesztivál megvalós ítására 2017-ben

Projekt
összköltsége:

5 785 717 Ft

Támogatás összege :

4 OOO OOO Ft

Önerő:

1785717Ft

Támogatási
intenzitás(%) :

A támogatás intenzitása : 69 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

A projekt tényleges kezdete: 2017 . augusztus 16.
A projekt tényleges befejezése: 2017. augusztus 20.

Támogatási
szerződés
szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:

Támogatási

Kapcsolattartók:

Szabó Tamás Kulturális Osztály

megkötése: 2017 . július 18.

Kazsukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2017-ben a Nyírség Táncegyüttes a Szabolcs Táncegyüttes és az Igrice
Néptáncegyüttes a Figurás Néptáncegyüttessel

együttműködve

vendégül

látta 6 ország 9 néptáncegyüttesét. 2017 augusztus 16-tól 5 napon
keresztül, közel 400 táncos mutatta be hagyományaikat, kultúrájuk egy
részét a nyíregyházi közönségnek. A táncon kívül különleges népviseleteket
lehetett megtekinteni, ételkóstolókon lehetett részt venni. A szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásra került 2017. októberében
és 2019. december 04-én elfogadásra került.

Projekt jelenlegi
állása:

-

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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2. számú melléklet a 195/2019.{Xll.19.} számú határozathoz

Megvalósítás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

2.

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
TO P-6.4.1-15-NYl-2016-00001

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS
UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA
UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

3.

4.

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ} BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
1KO P-3 .2 .0-15-2016-00013
TOP
6.3.1-15
BARNAMEZŐS
TERÜLETEK
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TOP 6.3 .l - 15-NYl-2016-00001

5.

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA

6.

7.

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.l -15-NYl-2016-0000 1
GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.l.S-15-NYl-2016-00002

EGYÜTIMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9.l-15- NYl-2016-00001
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS
VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „ KISERDÖK"
TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE"
TO P-6.3 .2-16-NYl-2017-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBÖVÍTÉSI
PROGRAMJA
M ODERN VÁROSOK PROG RAM
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MOD ERN VÁROSOK PROG RAM
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-0000 1
KÖZÖSEN

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

POLYÁKBOKORÉRT:

A

TÁRSADALMI

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE II. ÜTEM
TOP-6.5 .l-16-NYl -2017-00003
KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067
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16.

„ MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN"
EFOP-3 .3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV

17.

ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
M ODERN VÁROSOK PROGRAM
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.

18.

19.
20.

ÜTEM
TOP-6 .6.2-15-NYl-2017-00001

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFO P -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A M UNKAHELYEN
KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

22.

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT
TOP-6.9 .1-16-NYl-2017-00001

22.

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002

23.

„ SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

24.
25.

INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TO P-6 .4.1-16- NYl-2017-00002
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

26.

27.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6 .5.1-16-NYl-2017-00002
„ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5 .1- 16-NYl-2017-00004

28.
29.

„ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6 .1- 16-NYl-2017-00001
„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA -

CSALÓ KÖZ

CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003
"GAZDASÁGFEJLESZTÉST
30.

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁST

ÖSZTÖNZŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
„ ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - II.

31.

ÜTEM"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

32.

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6. l.5-16-NYl-2017-00001
„ NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS

33.

SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005

34.

REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"

" FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS - A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTIHON
TOP-6.l.4-16/NYl- 2017-00005
35.

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018
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MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM

36.

2}
„ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!"

37.

CSP-CSBM-19-0070
VÁROSRÉSZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS

38.

FEJLESZTÉSE
TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026

URBACT 111 - TECHREVOLUT/ON

39.

KÓRHÁZ ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

40.

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSS-BORDER GREEN

41.

TRANSPORT NETWORK}

42.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME

43.

M ODERN VÁROSOK PROGRAM
„ 2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

44.

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

45.

WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

46.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI

EGYÜTIMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2019. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

47.

ETI-1-0004
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON
48.

KERESZTÜL
INTERREG EUROPE
„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE

49.

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt."
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.

50.

Kubinyi Ágoston Program - „Egy gyűjtő világa" - a Péchy-Kovács gyűjtemény új

51.

állandó kiállításon történő bemutatása

52.

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde

53.

1.

konyhafelújítás}

szá m ú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Proje kt t ervezett
összkölt sége:
Igényelt t ám ogatás
összege:

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
2.128.341.061 Ft
2.033.374.925 Ft
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Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma :
(műszaki,

95,33%
Kezdet: 2014.június 27 .
Befejezés: 2020.01.31.
Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.
3. sz. módosítás:2018.08.15.
4. sz. módosítás:2018. 09.06
5. sz. módosítás:2018.12.17.
6.sz. módosítás: 2019.08.27.

Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Morva i Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca
három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde
utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.
A Debrecen i út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
csomópontja geometriailag kedvezőbb kialakítást kapott. A csomópontban
mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesült. A Kígyó
utca Virág utcai útcsatlakozása átépítésre került, megszüntetve ezzel a
balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán kétirányú kerékpárút épült.
A Törzs utca - 4. számú főút csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utcai
körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú főút csomópontja a
közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerültek. A
tavalyi évben megtörtént a Törzs utca - 4. számú főút csomópontjában egy
új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban,
enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis
utcai új, négyágú körforgalom mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező
Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szo lgálni. A Törzs
utca - 41. számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sáv
meghosszabbításával lehetővé vált a szabályozottabb forgalomáramlás.

A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41. számú főút között gyalogos járda
épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza
centruma felé történő biztonságos ha !adását Örökösföld településrész
éri ntéséve 1.
Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni
út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon
végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a
Kert utcá ig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A
projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült. A beruházás
közvetett gazdaságfej lesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósult meg,
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mivel a beruházás javítja a munkaerő mobi litás infrastrukturális feltételeit. A
Debreceni és Kígyó, Kállói, Szent István és Tünde utca is olyan szakasz,
amelyen jelentős munkaerő-áramlás zajlik.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt műszakilag lezárult.

időszakok,

kifizetési
kérelmek) :
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJ EKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

GAZDASÁGÖSZTÖ NZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE,
A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége :

1.315 .533.958

Támogatás összege :

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

Kezdet: 2016. augusztus 01 .
Befejezés: 2020. január 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Ka pcso latta rtó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Megkötés: 2016.09.26.
1. sz. módosítás: 2017.10.16.
2.

sz. módosítás folyamatban

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Puskás Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei
jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a
vállalkozások számára . A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari
parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a
GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások
verse nyké pességé ne k javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő
iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti
infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti
szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által
felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú
iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.
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Nyíregyháza jelen pályázat révén a he lyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
iparterü letekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és
középvállalkozásoknak is helyet adnak.
A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:
a) A Szegfű ut ca meglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása
b)

Megtörténik
(bővítéssel),

a

Bottyán

János

utca

burkolatának

felújítása

irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó

járdaszakaszok kiépítése
c)

Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis
utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása

d) Lujza

utca

burkolatának

felújítása,

irányhelyes

kerékpáros

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt jelenlegi
állása :
Egyéb problémák:

3.

A projekt műszakilag lezárult.
Az Irányító Hatóság a projektben felmerült többletköltség indokoltságának
megítélése céljából igazságügyi szakértő kirendeléséről intézkedett, a
vizsgálathoz szükséges anyagok az Irányító Hatóság részére 2019. 10. 22-én
megküldésre kerültek. A projekt költségvetésének módosítására irányuló
Támogatási Szerződés elfogadásához kormánydöntés szükséges.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KOZLEKEDESENEK
VAROS
KOZOSSEGI
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DB ÚJ A UTÓBUSZ (41 DB CNG ÉS 6 DB
ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS
AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA

IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

7 OOO OOO OOO Ft
7 OOO OOO OOO Ft
100 %
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2022.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály) ;

2016. október 10.

Dr. Podlovics Roland Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153
kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton . Jelenleg Nyíregyházán
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem
felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt
nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat
vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város
igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió
közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi
gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.
2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41
darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város elvét
szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett
járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek
zajterhelése jelentősen alacsonyabb.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta.
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01 . napján felállt, feladata többek
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése,
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felü leten 2016. augusztus 05-én érkezett.
A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben
szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, járműbeszerzési
tanácsadó kiválasztása, 2016 . november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december
21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016.december
22. napján sze rződéskötéssel lezárult.
Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli
tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. napján
szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjének
kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre
rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött műszaki átadásátvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02 .23. napján üzemeltetésre történ ő átadás
történt az ÉMKK részére.
A 1691/2016 (Xl.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint:
„ Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében
47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és
töltőállomás létesítése,
és autóbusz telephely kialakítása." Tehát a
projekttartalom kibővült az előzek szerint.

205
Az 1145/2017. (111.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról,
benne a projekt összköltségvetésé nek 7 .OOO.OOO.OOO Ft-ra való emeléséről. A
támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett
projekttartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal,
így a projekt megvalósítása a 2019. január 18-án beadott módosítási igény szerint
2021.06.30-ig esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában előleg
igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz telephely
tervezéshez kapcsolódó nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás előkészítése van
folyamatban, a tender minőségbiztosítása elindult.
Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. §
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017 . (VIII. 14.) NFM rendelet útján .
Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. §(S) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)
autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni
az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
engedélyével
rendelkező
önműködő ,
tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került,
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018 .02.14. napján került átadásra az ÉMKK
részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése" t árgyú nyílt,
uniós közbeszerzési eljárás, mely jelenleg is folyamatban van, szerződéskötés
várhatóan 2019. évben megtörténik. 2019.07 .04. napján elindult a telephely
területén található épületek bontására vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek
eredményeként 2019.07.31. napján válla lkozási szerződés került megkötésre. A
munkálatok 2019 .09.03-án zárultak műszaki átadás-átvétellel.
Az S. számú támogatási szerződés módosítás 2019.10.15. napján lépett hatályba,
amely jóváhagyta a megváltozott műszaki-szakmai tartalmat, a költségek telephely
megvalósítására való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének
elhagyása mellett. A hatályos proj ekt megvalósítása 2022. június 30-ig esedékes.
Jelenleg a projekthez kapcsolódó beszerzések e lőkészítése zajlik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

4.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege :

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
1 608 338 182 Ft
1 590 979 797 Ft

NYÍREGYHÁZA

206
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

98,9207 %
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.11.27.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2016. november 28.

Dicső Péter Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés,
a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása
településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye
a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor
környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása . A
pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek, barnamezős
területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen
található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét.
Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra
irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi
tereket a lakosság használatba vegye.

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:
a) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki
épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület külön

projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási

munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.
b) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt
részeként
c)

Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)

d)

Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés

e)

Extenzív fenntartású zöldfelületek

f)

Védő

funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület

Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)
g)

Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek
között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés,
beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja .
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A projekt műszakilag lezárult.
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kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

5.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
1197 241 535 Ft
1197 241 535 Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.12.12.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2016. december 13.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi
gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi
környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is
eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klíma barát megújítására, azaz arra, hogy
a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság
követelményeit szolgá lják, a városi zöld
környezet
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a
lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet,
települési arculat kialakítása.
Önállóan támogatható tevéken~ségek:
A.} Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a) :
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
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- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya
kialakítása .
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással,
növényesítéssel.
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével,
ültetéssel. B.)
- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld
Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek
(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000Ft-ról1.197.241 .535 Ft-ra csökkent a támogatási
intenzitás változatlanul hagyása mellett.

B.} Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a}:
- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1} szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési
céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon
kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása .
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes
városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása,
kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak
esetében a közművek már ki vannak építve.
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók,
nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem,
valamint térfigyelő kamerák telepítése
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt
számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása,
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés,
beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra . A 2016.
augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került
megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án
érkezett. A támogatási szerződés 2016. decembe r 13-án hatályba lépett, előleg
igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.
A Benczúr- Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása megtörtént,

209
szerződéskötésre 2018. május 16 napján került sor, kivitelezés határideje a

munkaterület átvételét követő 120 nap. A t erek felújítása 2018. szeptember 28.
napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A tér biztonsága érdekében
önkormányzati saját forrásból kamerarendszer kerül kiépítésre. A többi
projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017.
május 3. napján megindult a Kbt.117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017.
május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A
kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított
135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett
mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént
minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló első
közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13.
napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca rekonstrukciójára vonatkozó
kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési eljárása eredménytelenül
zárult. A második eljárás indítására Arany János utca és Pazonyi tér vonatkozásban
2018 . július 13-án, a Bujtosi Városliget vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai
utcai szolgáltatóház esetében 2019. január 14. napján került sor. A megismételt
eljárások (Arany János/Pazonyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.
A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018 . október 02-á n
került aláírásra, a kivitelezés 2018. december 17. napján sikeres műszaki átadásátvétellel zárult.
A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018 . december 12. napján
került aláírásra, a kivitelezés időtartama 120 nap volt. A kivitelezés 2019. május
31. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.
A Bocskai utcai Szolgáltatóház kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás 2019 . 05. 27. napján indult, vállalkozási szerződés aláírására 2019. október
22-én került sor. A kivitelezés időtartama 6 hónap. A kivitelezés a meglévő épület
bontásával kezdődött, jelenleg statikai fe lmérés van folyamatban, ugyanis stat ikai
problémák merültek fel. A projekt tervezetten 2020. év nyarára maradéktalanul
megvalósul.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

6. számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.l -15-NYl-2016-00001

Projekt tervezett
összköltsége:

708 420 719 Ft

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

700

OOO OOO Ft

100%
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Projekt tervezett
kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2019 . december 15.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016 .09 .28.
1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016 .11.14.
2. sz. Támogatási Szerződés módosítás : 2017 .03 .03.
3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017 .07.06.
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10.
A projektfejlesztés végi 5. Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került
2018 . április 11-én, amely 2018. decemberben elfogadásra került.
6. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2018. 12. 17.
7. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2019. 07 . 22.
Mikléné Lő rincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőive l szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 8.)

•

Tündérkert Keleti óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza
Fazekas János tér 25.)

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.)

•

Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,
Búza u. 17.)

•

Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.)

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára
(beleértve a sajátos nevelési
beilleszkedésüket) sokkal
kedvező en

igényű

élvezhetőbbé

gyermekeket is, ezzel fokozva

válik az óvodába járás, a beruházások

hatnak az egészségükre, fejlődésükre . Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai
szolgáltatások

színvonalának

növelése

hozzájárul

az

intézmények

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen
választott, közkedvelt intézmények listáján. A

szülők

helyzete is könnyebbé

válik a beíratá s kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek/ nek megvalósításra
A. Intézmény infra strukturális fejlesztése, ezen belül :
a.

felújítás

(beleértve

az

épületgépészetet,

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

a
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b.

udvar, játszóudvar felúj ít ása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
d.
B.

tornaszoba építése

Eszközbeszerzés, ezen belül:
a.

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

b.

informatikai eszközök, berendezések

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zu hany fejlesztése
B.

akadálymentesítés

e.

szórt azbeszt mentesítés

D. energiahatékonysági intézkedések
E.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

7.

nyilvánosság biztosítása

A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak határidőben, az
eszközök beszerzése 2019. október 15-ére valósult meg.
2019. október 4.-én többletforrás kérelem került benyújtásra, amelynek
elbírálása folyamatban van .

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT
SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
NYÍREGYHÁZA
DÉLKELETI
ÉS
DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00002
2.914.000.000 Ft
2.914.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2017 .01.01.
Befejezés: 2020.11.30.
A Támogatási Szerződés megkötése 2016. 12.20.
A Támogatási Szerződés l.sz. módosítása 2018.09.03
A Támogatási

Szerződés

2.sz. módosítása 2019.03.27.

A Támogatási Szerződés 3.sz. módosítása 2019.05.15.
A Támogatási Szerződés 4.sz. módosítása 2019.07.09 .

Kapcsolattartó
(név, osztály):

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának
fejlesztését, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca
felújítását tartalmazza .
A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy
új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg
geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
kialakítású, széthúzott csomópon t . A fej lesztés során megtörténik a
csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és
gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.
A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.
A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának
meglévő csomóponti ágig.
Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti
szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó
kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.
A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, a Támogatási
2016.12.20-án került megkötésre.

Szerződés

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a
megbízási

szerződés

megindításra

a

2017.04.24-én került aláírásra. 2017.05.08-án került

tervező

kiválasztására

vonatkozó

Kbt.

117.

§-ban

meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés
került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a
Tiszavasvári út- Szélsőbokori úti csomópont,
Legyező,

Szélsőbokori

út, Rókabokori út,

Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentáció k elkészítésére a

Cívis Komplex Mérnök Kft-vel. A tervdokumentáció és a szükséges engedélyek
2018. márciusára álltak rendelkezésre. A kiviteli tervek rendelkezésre állását
követően

a

kivitelező

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás -

előzetes minőségbiztosítást követően-

utca, a Rókabokori út, a

Legyező,

a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó

eljárás eredményeként vállalkozási
-

2018. április 13-án megindult. A Tünde

szerződés

megkötése történt:

Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én
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Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése t árgyban a Colas Út Zrt-vel 2018.
november 12-én
Nyíregyháza, Rókabokori út út épít ési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a Kelet-Út Kft-vel 2018. november 13-án.
A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km

hosszan

valósult

meg.

Felújításra

kerültek

a régi

meglévő

járdák,

útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a
mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került
10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden
buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók
közlekedését

segítő

taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg.

Az útfelújítás 2019 májusában készült el, értéke 552 391427 Ft.
A

Legyező

és

Dugonics

felújításra/megerősítésre
megerősítettük

a

utcák

aszfaltburkolata

teljes

szélességben

került 1502 méter hosszan, a Derkovits utcán

meglévő

burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra

létesü lt a Continental gumigyár előtti gyalogos átkelőhely átépítésével,
valamint a Dugonics-Derkovits

kereszteződésben

2 zebra került kialakításra.

Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek,
így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés
lehetőségét.

A beruházás 2019. augusztus 31-re készült el, bruttó 855 896 497

Ft értékben.
A Rókabokori út építése 2018. novemberében kezdődött és 2019.
szeptember 23-án sikeres műszaki átadással zárult. A kivitelezés költsége
bruttó 947 209 086 millió forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338. sz.
főutat

és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5

m, 2376,03 méter hosszan. Az útépítés elsődleges célja a Kertváros
teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként
megépült a közvilágítás a teljes belterü leti szakaszon. Az útépítés kapcsán
megtörtént a Mandai főfolyáson lévő áteresz cseréje, a Simai főfolyás
áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került
kialakításra, hogy a Bottyán János utca és a Szélsőbokori út közötti kerékpáros
kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került
telepítésre kőris, hárs és juhar fafajtákból.
A (Tiszavasvári út) - Szélsőbokori út ke reszteződésében a 2xl forgalmi sávos
másodrendű főúton lévő

belterületi útcsatlakozás körforgalmi csomóponttá

történő átépítése valósul meg. A fejleszt és során tengelysúly mérőhelyek

kialakítása,

két

buszöböl

létesítése

kerékpárosok

és

a gyalogosok

csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is megtörténik. A 36.
sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében
lévő

út. Figyelembe véve a tervezett mu nkát és a közúti közlekedésről szóló

1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős
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államtitkár, az

építtetői

feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő zártkö rűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki. A projektelem

megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi
szerződés

aláírására került sor 2019. április 4-én. A beruházás várható

befejezése 2019. december közepe .
A projekthez kapcsolódóan 2019. október 24-én többletforrás iránti kérelem
lett benyújtva a Magyar Államkincstárhoz.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
8.

számú adatlap

.. ..

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KOZOSEN POLYÁKBOKORÉRT:
A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS
, ,
SZOLGALO
KOMPLEX
NYÍRE GY HÁZA
ERŐSÍTÉSÉT
PROGRAM
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Projekt
összköltsége:

50.000.000 Ft

Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

50.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07 .

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a
szegregációt okozó folyamatok megállít ásával és a hátrányos helyzetű
lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások -

illeszkedve a felhívás előírásaihoz -

a

következők:

1. Közösségfejlesztési programok:
Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű
célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
ebben egy olyan személy is közreműköd ik, akit ismernek és elfogadnak.
Szomszédsági

megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan
közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.

215
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd
közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.) .
Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába
járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik
vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai
lemorzsolódás,
nemi betegségek,
droghasználat és
prostitúció
szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek
megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
környékbeli
önszerveződő
közösségek,
kulturális
csoportok
bemutatkozására .
2.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő
részére.
Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok
javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos
foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és
saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk.
A műhelyek tematikája
Há ztartási életvezetési
folyamatosan az igényekhez alakítható:
csoportfoglalkozások {pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
életminőségének

praktikák, konyhakertünk termései hagyomá nyá palás.
3.

Gyermekek felzárkózását

segítő

kertgondozás, kertgazdálkodás),

programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az
édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk
a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4.

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló
előadássorozat

előadássorozat:

az

egészségügyi

szemléletformáló

6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt

a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú
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távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi
szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a
szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat
tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi
igényekhez illeszkedve .
Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási
lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32
hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános
egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.
Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3
alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége
lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt
venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

9.

A projekt 6. mérföldköve valósult meg 2019 .10.07-én. A pályázatban vállalt
programelemek megvalósítása és a szociális munka biztosítása folyamatos.
A kihelyezett irodakonté nerben a célcsoport számára különböző
foglalkozá sokat tartanak szerződött szakembereink:
- Egészségügyi szemléletformáló programsorozat - védőnő tartott 2
alkalommal előadást,
- Egészségügyi tanácsadás keretében havonta egy alkalommal
gyermekorvos tart tanácsadást,
- Egészségügyi szűrésre került sor egy alkalommal - látás, testtömegindex,
vércukor, vérnyomás,
- Családi nap került megrendezésre júniusban,
- Kirándulásokon vettek részt 10 alkalommal az akcióterületen élő
gyermekek,
- a szociális munkások számára szupervíziót biztosítottunk 2 havonta egy
alkalommal.
Egyéb tevékenységekre is sor került: ifjúsági foglalkozások, meséd program,
közösségi akciókat, valamint szomszédsági megbeszéléseket az
akcióterületen élő személyek bevonásával.
A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet
készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos.
Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege :

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
2.056.000.000 Ft
2.056.000.000 Ft
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Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

100%
Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001
azonosítószámon,
amely
támogatásban
részesült.
A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
történik.
megvalósítása
konzorciumi
formában
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal.

A

pályázat

Konzorciumvezető

A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó,
jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön
létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város
foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként
támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását,
illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések
megvalósítására, célcsoport támogatására .
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya ,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -,
továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek
együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások
koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási
partnerség
együttműködik
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.
A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb
munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac
bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni
szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás": a képzés és
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat
látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező
nyilvánosság stb).
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba
részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja:
2016.10.04.
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési
megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar
Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel
(paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).
2016.12.16-án megrendezésre
Városháza Krúdy termében.

került a projektnyitó rendezvénye a

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30 .-án lezárult, mely időpontig
az alábbi dokumentumok készültek el:
Előkészítési dokumentumok
•

Ügyrend

•

Szervezeti- és

•

Kézikönyv

•

Munkaprogram

•

Együttműködési

•

Projekttervek (5 db)

Működési

szabályzat

megállapodás

Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi
megrendezésre:
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.
2.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.

3.

partnerségi rendezvény: 2017 . április 28.

rendezvény

került

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen
32 taggal.
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Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés
módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-é n jóváhagyta, a projekt a
megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár
vizsgálta 2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező
munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez
kapcsolódó egyéb tevékenységek előkészítése és ind ítása folyamatos.
A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai
és pénzügyi elszámolások benyújtása.
A projekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termékés szolgáltatásfejlesztési tevékenységek" megvalósítására vonatkozó
közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok
beérkezését és azok bírálatát követően aláírásra kerültek a vállalkozási
szerződések 2019. április 4-én. A komplex csomag megvalósítása
folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési,
valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a
hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. Folyamatban vannak a
kapcsolódó
akciótervek
kidolgozása,
amelyek
eredményeként
megkezdődnek az egyéb kiegészítő tevékenységek megvalósítása .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

10. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kise rdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NYl -2017-00001

1 226 225 485 Ft
1150 758 OOO Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100 %

Projekt kezdete és
befejezése:

Kezdete: 2017. október 10.
Befejezése : 2019. december 31.

Támogatási

Támogatási Szerződés hatályba lépése : 2017. október 6.
Támogatási Szerződés l. számú módosítása: 2017 .10.25.
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása: 2018 .04.19.
Támogatási Szerződés 3. számú módosít ása: 2018.09 .28.
Támogatási Szerződés 4. számú módosítá sa: 2019.01 .25 .

Szerződés

megkötésének
dátuma:
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Támogatási Szerződés S. számú módosítása : 2019.03 .19.
Támogatási Szerződés 6. számú módosítása: 2019.05.02.
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Mikléné

Lőrincz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
„Kiserdők" területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy
a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor
követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű
felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben
való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a
területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti
megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen
jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a
„Kiserdők", mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való
elhelyezkedéséből adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen
eltölteni kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra . Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló
hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielég ítő,
széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése,
és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.
„Kiserdők"

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló
tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki
tartalom meghatározásával együtt.
A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a
kapcsolódó eszközbeszerzések.
A „Kise rd ők" projektelem vonatkozásában a vállalkozási szerződés
megkötésre került, a kivitelezés teljesítési határideje 2019. november 26. A
műszaki átadás átvétel megtörtént.
2019. október 04-én többletforráskérelem került benyújtásra
megnövekedett költségek miatt, amelynek elfogadására várunk.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

a
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11. számú adatlap
PROJEKT CÍME

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI
JOGÚ
SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett
összköltsége:

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek
értéke adja)

Igényelt támogatás
összege
(tervezett):

3 999 982 OOO Ft+ ÁFA

Támogatási
intenzitás (%)
(tervezett)

93 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

Kezdete : 2016. január 1.
Befejezése: 2018.04.01

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma :
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Loványi Ágnes, portfólió referatúra
A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő
területén korábban megvalósu lt komplex turisztikai fejlesztés elemeit
bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és
fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb
fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan
turisztikai desztináció ként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely
versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást
nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett,
egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonalitás
megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával,
professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel
biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók
kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének
erősítését.

A projekt közvetett céljának tekinthető tová bbá Sóstógyógyfürdő turisztikai
komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének
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javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési
adóbevételek növelése.
A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal
rendelkező

szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes
hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM}, Turisztikai és Vendéglátóipari

időszakok,

Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra . Szakmai egyeztetések
zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar
Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „ belépett", az
egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása
érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat,
dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára .

kifizetési
kérelmek):

Főosztály

A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek
pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban
maximalizálta a támogatást.
tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk
szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek
eredményeképpen 2017. január 20.-á ra kiviteli tervvel rendelkezik az
Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.
Az

előkészítési

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017.
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési
szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án
megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a
kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte
a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények
jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását
vonta maga után.
Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is lezajlottak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen megvalósult,
kiválasztásra került az üzemeltető a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési
tenderek lebonyolítása is lezárult, az eszközök beszerzése megtörtént. A hotel
október végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. november
30. napjára módosítottuk.
A záróelszámolás összeállítása folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.
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11

problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége :

7.140.982 .180 Ft+ ÁFA

Támogatás összege:

7.140.982 .180 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2020. október 31 .

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem
költségvetési
támogatást
kapott
Nyíregyháza
MJV
Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek
fedezetére fordít.
térítendő

2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata
a projekt elő készítési tevékenységeire vonatkozóan .
2017. december 22 . keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint
3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata az alábbi ütemezés szerint:
- 2017. évben: 1 031 668 920 Ft
- 2018. évben: 1 945 303 884 Ft
- 2019. évben: SOS 477 800 Ft
2019. augusztus 2. keltezésű Támogatói Okiratban módosult a támogatott
tevékenység záróidőpontja, valamint a költségterv

Projektfelelős:

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Kazsukné Liszka i Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A közel 12 ezer m 2 nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban
kialakításra kerül:
egy 8 sávos, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas,
IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy
S70 fős fedett lelátóval, va lam int közönségforgalmi és üzemeltetési
kiszolgálóhelyiségekkel
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-

a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávos, több mint
500m-es

futókör

lehetőségét

-

világítással,

mely

a

szabadidős

sportolás

biztosítja

a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves
atlétikai

edzőpálya,

edzésszintű

térvilágítással, amely az esti

edzéslehetőséget is biztositja

-

egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávos 200 méteres és
egy 8 sávos 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás
pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó
helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIPterülettel, TV-rádió

közvetítő

helyekkel, kameraállásokkal, valamint

sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és
kiszolgáló helyiségcsoportokkal
-

edzések és versenyek lebonyo lításá ra alkalmas edzőtermek a vívás,
a tollaslabda és a cse lgáncs sportágak számára, fedett dobópálya,
erősítő,

kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint

közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek
orvosi és rehabilitációs rész, o~osi pszichológiai-, fizioterápiás
szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával,
zuhanyzóval

és

pihenőterülettel,

továbbá

dopping-kontroll

helyiségekkel
egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas
helyiséggel, videóelemző szobáva l, teakonyhával és közösségi térrel,
valamint a hozzá kapcsolódó, de attó l külön is használható étteremikonyha rész
-

Projekt jelenlegi
állása:

64 db parkoló,

amelyből

2 db akadálymentesen használható.

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen
500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai
sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627 .462. Ft.
A Modern Városok Program keretében Magya rország Kormánya és a megyei
jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési
megállapodásokkal összefüggő in tézkedésekről szóló 1038/2016. (II . 10.)
Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai
sportcentrum
kialakítására
irányuló
program
megvalósít ásának
támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás
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biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016.
december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült,
az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős
módosított engedély 2017 .02.09-én kiadásra került.
Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott
meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak
megfelelően módosította.
A 200/2017(VI1.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói
tevékenység
biztosítójának,
valamint
beruházás
lebonyolítójának
A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére
nyújtott támogatás biztosításáról.
A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december
22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére
tárgyban 2018. november 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
indult, melynek eredményeként 2019. június 27-én Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére
került sor a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak
elvégzésére tárgyban . Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok
forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi
Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot
biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019 . június 27-én módosította
a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között
létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a
Sportcentrum a 3.3 milliárd forint támogatást továbbadhatta
Önkormányzatunknak. Az erről szóló Megállapodás támogatás
továbbadásáról szóló megegyezés 2019. június 28-án került aláírásra mind a
Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges
forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. június
28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019 . július 12-én
átadásra került.
A júliusi munkaterület átvételt követően augusztus, szeptember hónapban a
munkaterület
előkészítő
földmunkái-,
ideiglenes
munkaterület
lehatárolásai-, felvonulási létesítmények telepítési munkái készültek el.
Elbontásra kerültek a meglévő futópálya melletti lelátó- és öltözőépületek,
valamint a vívó- és konditerem. Szeptember közepétől elkezdődtek a
csarnoképület alapozási munkái, melyek október végére be is fejeződtek.
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Az alapozási munkákkal párhuzamosan kialakításra kerültek a munkaterület
ideiglenes közlekedési- és felvonulási útjai, melyekről csapadékos időben is
lehetséges a kivitelezés. A szerződésben vállalt ütemezésnek megfelelően
készül a csarnoképület előregyártott vasbeton szerkezete, mellyel
párhuzamosan helyszíni vasbeton kivitelezési munkák folynak.
Október közepére elkészült a kültéri lelátó alapozásához szükséges
földmunka, ezen a területen jelenleg folyamatban van az alapozás.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

13. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
685 112 500 Ft
685 112 500 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2017.12.29 .

Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán
Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra,
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő közlekedésfejlesztési

intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ad!:'.'. Endre utca - Czuczor Gergei!:'.'. utcák csomóeontjának
átéeítése:
A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden
közlekedő

(és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb
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közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között biztosítana

kapcsolatot,

hanem

az azok mellett található

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP
kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet,
Mentő

bejárat) biztonságos

megközelíthetőségét

is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökke ntő

feltételeket

valósítana

meg,

egyben

és ezáltal forgalomcsillap ító eleme lehetne a meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út-Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont és a Kórházi
gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor
Gergely utca irányából lenne biztosítva . Oly módon, hogy a kialakítandó
körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem
megállási

lehetőséget

is biztosító szervizút

jellegű

érintő,

egyirányú,

nyomvonal tervezett a

Kállói út Kórház felőli oldalában.
A

szakasz

beavatkozási

a

Kórház

jelenlegi

főbejáratát,

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett
kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,
ezért a

meglévő

csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen

projekt keretében.
A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és
csillap ító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.
A csomó pont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a
környező

utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával

együttesen.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

b.) Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése:
A Kállói út - Tünde utcai

útkereszteződés

forgalmi rendje

jelzőtáblákkal

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A
Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási
és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és
jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a
járművek

rendszeres

feltorlódása

egyre

elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban
gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az
által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni
képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek
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javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy
sugarú

csatlakozóívek

miatt,

nagy

sebességű

kanyarodó

mozgás

lehetséges.
A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé
balra

jelentős

kanyarodó

közúti

forgalom

biztonságos

levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló
részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

lehetővé

tervezésével

teszik

az

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont
kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A

megépülő

csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett

utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen .

e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik

fő

célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid

kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

(levegőszennyezés,

zajterhelés)

kia la kításá hoz.
A projekt a városi mobilitás környezetileg

és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá
tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén
fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési

módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor értékének
közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá
alakítani:
Megvalósítási hely (Utca nevel

Tervezett kerékpárforgalmi

létesítmény hossza
Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m
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Honvéd u .-Serház u.
Nádor u.-Szilfa u.

lOOOm
1000m

Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)

110m

Toldi utca (Széchényi - Damjanich u között)

820m

Árpád utca (Széchényi - Kiss Ernő u között)

300m

Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)

600m

Malom utca

490m

Színház utca (Bessenyei tér- Széchényi u között)

685m

Garibaldi utca

740m

Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)

780m

Fészek utca

1000m

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai :

1.

lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése .
Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti
je lzőtáblák

kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és

szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.
II.

Meglévő

burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt

gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a
burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a
pályázat költségvetése a következőképpen alakul :
A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Kállói út-Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépít és:
300.000.000 Ft
Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése:
250.000.000 Ft
Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
45. 750.000 Ft

A beruházás becsült összköltsége az alábbiak szerint alakul:
•

Csomópont fejlesztések tervezett költsége :

632.500.000 Ft
•

Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége:

52.612.500 Ft
•

A projekt tervezett összköltsége :

685.112.500 Ft
•

Az igényelendő támogatás tervezett összege:

685 .112.500 Ft
•

Saját

erő:

0 Ft
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A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás
100%-ig.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási Kérelem

megfelelt a pályázati

felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a
felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely
eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A
tervezői

feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján.
Teljesítési határidő 180 nap. A tervező a kerékpáros létesítmények kiviteli terveit
határidőre

leszállította, a tervzsűri általi jóváhagyása megtörtént, közúti biztonsági

auditálása megtörtént. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén határidőre
leszállításra kerültek, azok tervzsűri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági
auditálása

megtörtént.

A

kerékforqalmi

létesítmények

kivitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09.14. napján indult, amely
eredményesen zárult és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018 .11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „ KE-VÍZ 21" Zrt.-vel. A Vállalkozó
teljesítési határideje 40 nap. A Vállalkozó 2018. december 20. napjával a
beruházást készre jelentette. A műszaki ellenőr 2018. december 20. napjára
kitűzte

a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely aznap sikeresen zárult. A város

jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg kerékpárforgalmi
létesítményeket.

A

tervező

a

csomópontok

tekintetében

a

kiviteli

tervdokumentáció 2018. december 7. napjára, határidőre leszállította, továbbá az
építési engedélyeket beszerezte. Az ITM

építtetőnek

a Kállói út-Czuczor Gergely-

Ady Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t, míg a Kállói útTünde u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki. A Kállói út - Tünde utcai
csomópont körforgalmú csomóponttá

történő

fejlesztése kapcsán a NIF Zrt.

megtette a tervezői csomag alapján az ajánlatát, amelyet az Önkormányzat
elfogadott. A konzorciumi megállapodás aláírása folyamatban van. A körforgalmú
csomópont
által
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

kivitelezőjének

előkészítés

Nem releváns.

alatt áll.

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a NIF Zrt.
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14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem
TOP-6 .5.1-16-NYl-2017-00003
156 432 161 Ft
156 432 161 Ft
100 %
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.04.10

2017 . december 12.
1. sz. módosítás: 2018. július 17.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati
fejlesztése,

külső

tulajdonú

épületek

határoló szerkezeteik

energiahatékonyság-központú

korszerűsítése

által

(külső

határoló

szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,

•

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer

•

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályá zat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korsze rűsítése valósul
meg:
1. Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza,
Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.)
2. Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u.
2., 0176/1 hrsz.)
3. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza,
Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)
4. Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza
Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)
5. Gyermekek Háza Déli óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)
6. Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza
Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)
7. Gyermekek Háza Déli óvoda Butykate lep Telephely (4246 Nyíregyháza,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázat benyújtása 2017 . július 31-én megtörtént. A Támogatási Kérelem
megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
Szerződés

2017 .10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási

2017 .12.12-é n lépett hatályba . A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01 .01. A
támogatott tevékenység megvalósítási
hatályba lépését

követően

melynek

elkészítésére

környezettervező
ellenőr,

szerződés

a támogatási

legfeljebb 36 hónap.

előkészítésének

A projekt

időtartama

szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,

bevonásra

került

szakmérnök/szakértő.

Tervező,

valamint

rehabilitációs

Bevonásra került továbbá

műszaki

valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. A tervezői

költségvetések meghaladták a rendelkezésre álló keretet. A megoldásról
egyeztetések lezajlottak, amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének
módosítása vált szükségessé . Erre vonatkozóan Támogatási

Szerződés

módosítási

igény került benyújtásra, mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került.
A Támogatási Szerződés módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba .
A tervezés során továbbá három épület (Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti
Telephely, Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely, Gyermekek Háza
Déli óvoda Butykatelep Telephely) esetében statikai probléma merült fel, valamint
a Gyermekek Háza Déli Óvoda ManóvárTagintézmény esetében új hálózatbekötés
szükséges, melyek megoldása elengedhetetlen az energetikai korszerűsítés
megvalósításához. Az épületek statikai megerősítésére vonatkozó statikai tervek
elkészítésére a Tervező kiválasztásra került, a statikai tervek 2018. november 23.
napjáig elkészültek.
A

tervező i

többlet, valamint a statikai

megerősítések

költségei miatt

keletkező

forráshiány okán két. óvodai intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény) esetében a
kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 30-án indult,

amely eljárás 1 ajánlat beérkezésének okán eredménytelenül zárult.
Az újonnan ind uló három óvodai intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény, Gyermekek
Háza Déli Óvoda Felsősima) korszerűsítését célzó kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. március 11. napján elindításra került. A sikeres
közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési

szerződések

2019. május 21 .

napján megkötésre kerültek.
A fennmaradt további 4 intézmény vonatkozásában (Eszterlánc Északi Óvoda
Állomás úti Telephely, Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely,
Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda
Butykatelep Telephely) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
2019. április 23.

napján került elindításra . Sikeres közbeszerzési eljárás

eredményeként 2019. június közepéig mind a 4 intézményben a kivitelezési
szerződések

megkötésére sor került.
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A 7 intézményben 2019. októberéig a kivite lezések minden esetben befejeződtek,
a

műszaki

átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:

•

Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék Tagintézmény- 2019.07.21.

•

Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény- 2019.08.29.

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely- 2019.08.29.

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény - 2019.10.04.

•

Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely- 2019.10.14.

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely - 2019.10.14.

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely - 2019.10.14.

A projekt megvalósítása során
kapcsolódóan

jelentős

többlettámogatási

többletköltség keletkezett, melyhez

kérelem

került

benyújtásra

2019.

szeptemberében.
A projekt fizikai lezárásáig a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók,
illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá képzés
lefolytatása, valamint nyilvánossági biztosításával kapcsolatos tevékenységek
elvégzése szükséges.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
15. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS
HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067

Projekt összköltsége:
Támogatás összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

750.000.000 Ft
750.000.000 Ft

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

100%
Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

2017. 10. 03.

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi
közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a
közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség
annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél
nagyobb mértékben beépülhessenek.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek) :

A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a cé lok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt
mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza,
a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2) és négy
stratégiai cé lt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi
közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - Sl; A városi
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek
támogatása - S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása
a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai - számára S3; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív
bevonása - S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi !-lelyi Közösség.
A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt
összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS
együttműködési tevékenységeit is) . Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési
költség a végrehajtás 40 hónapjára . A beavatkozásokat részben helyi pályázati
felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani
és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra
kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.
Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):
Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése - Ml
Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb
programok szervezése - M3
Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4
A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést
és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti
egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra
kiegyensúlyozottan képviselteti magát.
A legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakban minden egyes, szám szerint 5 db
pályázati felhívásunk lezárásra került. Az öt pályázati felhívásra mindösszesen
210 db helyi támogatási kérelem érkezett be napjainkig. 199 db pályázati
felhívás esetében elvégeztük a formai és tartalmi értékeléseket, illetve
megszületett a Helyi Bíráló Bizottsági ülés döntése is.
A Bíráló Bizottsági üléseken mindösszesen 100 db pályázat esetében született
pozitív, míg 42 db pályázat esetében elutasításra vonatkozó döntés, 42 db
pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. A pozitív döntéssel
rendelkező pályázatoknak jelenleg zajlik a Magyar Államkincstár által történő
hiánypótlása és a támogatói okiratok megkötése.
Továbbra is folyik az M3-as és M4-es pályázati felhívások második értékelési
határnapjáig beérkezett mindösszesen 11 db helyi támogatási kérelem
bírálata.
A Kulcsprojekt megvalósítása jelen állapot szerint a tervezett ütemben halad .
Mindhárom kulcsprojekt helyszín (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi
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Művelődési

Ház) esetében július közepén aláírásra került a kivitelezői
és átadásra került a munkaterü let is. A Robinson domb és Alvégesi
Művelődési Ház felújítása megtörtént, míg a Kölyökvár tervezetten év végére
készül el.
A Munkaszervezet animációs tevékenységei folyamatosak, melyek már a
Fórumokon elkezdődtek, hisz a pályázók számára számos tanácsot,
információt szolgáltattunk. Ügyfélszo lgálatunk jól működött az elmúlt
időszakban, nagyon sok megkeresés (személyes, telefonos és e-mailes)
érkezett M unkaszervezetünkhöz.
2019.07.18-án megszerveztük az első animációs rendezvényünket is, ahol
projektmegvalósítás témájában tájékoztatást adtunk a már támogatói
döntéssel rendelkező kedvezményezetteknek.
A Fórumon kívül több helyi médiában is jelen voltunk/vagyunk, többek között
a Nyíregyházi Naplóban, ahol több sajtóközleményt jelentettünk meg, a
Nyíregyházi Tv-ben, a Sunshine Rádióban, a Facebookon és plakáton is
hirdettünk.
A
kötelező
nyilvánosság
biztosításának
keretében
rendezvényeinken folyamatos volt a fényképes dokumentálás illetve az
Önkormányzat, mint Kedvezményezett honlapján naprakész információk
állnak az érdeklődők számára.
A Nyíregyházi Helyi Közösség HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges
döntést. A HBB pozitív döntését követően az Irányító Hatóság
(Pénzügyminisztérium) hozza meg - az elektronikus rendszerben történő
végső ellenőrzést követően és értesíti a végső döntésről a kedvezményezettet
az elektronikus rendszeren keresztül. Mindezen döntés meghozatalában,
közreműködő szervezetként a Magyar Államkincstár tevékenykedik.
Tekintettel azonban az óriási számú támogatási kérelemre és az év végi
Európa i Unió felé történő elszámo lások dömpingjére, a támogatási kérelmek
végső döntése csúszik, mely hátráltatja a kisprojektek megvalósítását és
elszámolását.
szerződés

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

16. számú adatlap
PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Megítélt
támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés : 2020.10.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:

Aláírás

időpontja :

2017. szeptember 27.
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Kapcsolattartó
(név, osztály):

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának
növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében
biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáférésének
biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki
pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos
alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás
csökkentése érdekében.
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

Élményközpont

kialakítása

infrastrukturális

fejlesztéssel

és

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával,
amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).
-

élménypedagógia i

Természettudományos

programok

programtervének kidolgozása;
-

A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;

-

A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak
fejlesztése és alkalmazása;

-

A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok,
szakemberek bevonása, felkészítése;

-

Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló
tevékenységek;

-

Programok kiajánlása, csoportok szervezése;

-

Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez
kialakított honlap fejlesztése;

-

A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,
természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás,
valamint tábor formájában.

-

Szakmai

műhelyek

szervezése,

rendszeres

tapasztalatcserék

megvalósítása;
A résztvevő intézmé nyekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként
1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017.
november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra
kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés
folyamat gördülékenységét.
Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án
megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kft-vel,
került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához kapcsolódó
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feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az épület
műszaki átadása.
Az projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019 . január 15ig. A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került
lebonyol ításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére
100%-ban megtörténik.
Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat
teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig (2020. október 31.) az épület
üzemeltetését szükséges biztosítania.
A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor,
ahol megtörtént az épület átadása.
A

kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai
nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.

anyagok

előkészítése,

Az Élményközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt
keretében
bevont
összesen
20 db
általános
és
középiskola
együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a
projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.
Jelenleg a foglalkoztatások megtartása folyamatos.
A konzorcium i partnerekkel együttműködve az egyeztetések folyamatosak,
melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló
tapasztalatok beépítése a napi működésbe .

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
17. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
nettó 3 528 816 771 Ft
nettó 3 528 816 771 Ft
100 %
Kezdet: 2017 . október
Befejezés: 2021. április

238
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Projektvezető :

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2017.07.31.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 145 877 120 Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti
beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít.
Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének
előkész ítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 528 816 771 Ft.
Gajdos László
A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern
technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme
egy stilizá lt nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények
érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal,
és az élet további alakulásával a Földön . A műsziklán kívül madarakat, patásokat
bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív
állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon
mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű modelleken,
majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék,
a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy,
mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj . Ezeket a bemutatókat
valóságh ű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú
mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában,
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon.
A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind
az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés
projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan
halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 145 877 120
Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és
megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülönítésre, amely összeg
támogatási előleg formájában utalásra került.
A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017.
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A
tanu lmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós
nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én
jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). A tervpályázatra a kiírás szerinti
feladási határidőre, 2018 . június 18. (hétfő) 16:00 óráig, tizenkét pályamű
érkezett. A Bírálóbizottság 2018 . június 29 . napján hozott, a tervpályázattal
kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakban : zárójelentés) rögzítette,
hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. A beérkezett 12 pályaműből a
zsűritagok egybehangzó véleménye alapján első díjban részesült a Gav-Art
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Stúdió Kft. és a DEKON Kft., amely társaságokat a Bírálóbizottság a
zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban ajánlattételre felhívásra aján lotta. A tervpályázaton nyertes két
pályázó felhívásával „ tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás" indult az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározásra
került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én. Az eljárás során 3 alkalommal
került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én. Az eljárás lezárásaként
végül november 23-án került kiküldésre az Összegezés. December 4-én sor
került a tervezési szerződés aláírására, amelynek eredményeként 2019.
januárban elkészült a Jégkorszaki interaktív állatbemutató attrakció vázlatterve,
majd 2019. februárban az engedélyes terve, valamint 2019. márciusban
kiadásra került a beruházásra vonatkozó (nem jogerős) építési engedély, ami
2019. áprilisban jogerőssé vált. Április végén a Tervező akadályközlést nyújtott
be műszaki okok miatt, amelynek következtében a tervek módosítása és az
engedélyezési eljárás újbóli lefolytatása volt indokolt, emiatt pedig a tervezési
szerződés határidejének módosítása, hosszabbítása vált szükségessé. A
módosított építési engedély július 1-én kiadásra került, majd július 24-én
jogerőssé vált. Tervező a módosított szerződés szerinti határidőben leszállította
ellenőrzés céljából a kiviteli terveket a beruházás árazott költségbecslésével
együtt, amely jelentősen túlmutat a Támogatói Okiratban erre a beruházásra
rendelkezésre álló fedezeten . Fentiek miatt 2019. augusztusban póthatáridő
tűzési jegyzőkönyvben rögzítettük az új tervezési határidőt.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Önkormányzatunk 2019 . augusztus 28-án plusz forrás iránti kérelmet nyújtott
be a Miniszterelnöknek címezve, amely emelt összegű forrásra vonatkozó
kérelem elbírálásáról hozott döntésről szóló értesítést követően további 30 nap
áll majd rendelkezésre a Tervezőnek a kiviteli tervek véglegesítésére. A kérelem
elbírálása még folyamatban van.

18. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE II. ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

574 OOO OOO Ft
564 009 932 Ft
98,2595%
Kezdet: 2017 .11.01.
Befejezés: 2020.05.14.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :

2017 .12.08.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

BŐVÍTÉSE,
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Projekt rövid
szakmai)
tartalma :
(műszaki,

A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a
cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben
található.
A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember l-től, a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött.
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem
engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben.
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása . A burkolatok és belső
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és
a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése
nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett
nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan
lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások kerülnek
elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt
többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes
tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az
egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a
külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi
önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt
volt elérhető . Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ
nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a
református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták.
Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet
működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb . 25 m 2 -es irodából és egy
6m 2 -es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a
padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik
épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m 2 alapterületen. A zárt
udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május l -től a Nyíregyházi Szociá lis
Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős
emberek számára .
A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése :
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) -A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám
alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva
álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében elsősorban a már működő
szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági
és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása,
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ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek
nappali ellátása új telephelyen;
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő
szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali
intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban
említett új szolgáltatásokkal;
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kiépítése;
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület)
kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén
releváns.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

B) Eszközbeszerzés:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés,
részletezésre az eszközlistákban kerül sor;
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik
c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.
A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus
09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra . A
támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017 .09.01.
napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A
tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult,
szerződéskötésre 2018. január S. napján került sor, a kiviteli tervek alapján 2018.
augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás előzetes minőségbiztosítása. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2018. november 20-án indult, részajánlattételi lehetőséggel
a két épület megvalósítására vonatkozóan. A vállalkozói szerződések köt ésére
2019. március 19. napján került sor. Tervezetten az Őz utca esetében a kivitelezés
időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában S hónap volt, de mindkét
kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület
átadására 2019. október 19-én került sor. Az Őz utca megvalósítása tervezetten
2020.02.14. napja . A projekt keretében beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz,
és tervezett az épületek eszközbeszerzése is, melynek előkészítése folyamatban
van.

Nem releváns.

19. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:

Támogatás
összege:

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

200 OOO OOO Ft
200 OOO OOO Ft
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Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 61,53%
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 38,47%

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.11.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2017. november 24.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen
később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar
munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében
fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb
atipikus munkalehetőségek kínálata.
Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív
szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit
kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család
harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a
kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése,
standardizálása.
Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések,
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női
Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított
informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és
tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.
A kiemelt projekt folyamatos sza kmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása
érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezettek részére .
A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
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•

Női

Információs és Szolgált ató Központ ( N ő-Köz-Pont) létrehozásá hoz és

működtetéséhez,

•

a nők atipikus fogla lkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus
foglalkoztatási formák népszerűsítésé hez és elterjesztéséhez,

•

a munkáltatók és a munkavá llalók együttműködésének javításá hoz a
család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,

•

a magánélet és a munka összehango lását segítő támogató szolgálta t ásokat
nyújtó szolgá ltatók és a vel ük együttműködő közösségek működési
feltételeinek megteremtéséhez.

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci he lyzetének javítása, a család és m unka
összeegyeztethetőségének
e lőmozd ítása
helyi
megoldásokkal
és
együttműködésekkel .
tevékenységekből

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi

áll:

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a
költségvetés maximum 30%-a)
Helyi

munkaadók

érzékenyítése,

és

szakmai

együttműködések

szervezeteik
kialakítása

a

tájékoztat ása,
projektcélokkal

összhangban
Szakmai helyi rendezvények, talá lkozók szervezése a célcsoport
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi
szervezetekkel,

szakmai

kamarákkal, vállalkozói

szervezet ekkel:

foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben

való

elterjesztésének

ösztönzése,

elfogadottságának

erősítése

tájékoztató

napok

és/vagy

előadások,

és/vagy

kampányok,

események, akciók szervezése, online t artalmak készítése
2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt fe lhívás megvalósítójával
együttmű ködve

a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)

létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések,
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)
A Női Információs és Szolgá ltató Közpo nt (Nő- Köz- Pont) lét re hozása és
működtetése

Formális

és nem-formá lis

képzések,

fejlesztések,

felkészítések

lebonyolítása
Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt
konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejleszt éseken,
felkészítéseken.
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-

kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele,
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása

3.) Célcsoport fejl esztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ
létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése
(költségvetés 10%-a)
informatikai háttér és mobilitás biztosítása
a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos
eszközök beszerzése
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A
támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017 .07 .27.
napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a
válasz benyújtásra került. A támogatási

szerződés

megkötésre került, mely

hatálybalépésének dátuma 2017 . november 24., 2018. március 1. napjától felállt a
projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt

előkészítése,

illetve

koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató
Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK)
módosult. A „ CsakPONT"

működésének

megkezdéséhez szükséges audit 2019.

február 15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT" munkatársainak bevonásával. A
támogatási szerződés módosítása is megtört ént, a projekt mérföldköveinek és
költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a projekt az eredeti
ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra. A projekt megvalósítása során
2019. június 11-én újabb auditra került sor a családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása
felgyorsult.
A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése valósult meg, 2019. június 19-én
fejeződött

be 2 db CSBO képzés (munkaerőpiaci reintegráció, munka magánélet

összeegyeztethetősége) .

19 rendezvényen jelent meg a Család és KarrierPONT, azzal a céllal, hogy
népszerűsítsék

az atipikus foglalkoztatási formákat, mind a munkáltatóknak és

mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá a CSakPONT szolgáltatásait és
feladata it .
Ez idáig 15 helyi munkáltatóval került aláírásra

együttműködési

megállapodás. A

munkáltatók már alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. Eddig 2
munkáltatói fórum került megrendezésre (2019. június 4. és 2019 . november 13.),
ahol a családbarát tanúsítóvédjegy lehetőségeiről és az atipikus foglalkoztatási
formák

előnyeiről

és jó gyakorlatainak a bemutatásairól szóltak.

Elindult a hálózatosodás is, eddig 1 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és 5
intézmény működik együtt a programmal.
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A programba összesen 2019. november 20-ig 303 ügyfél regisztrált és vette
igénybe a pályázat nyújtotta szolgáltatásokat. 2019. július 1-

tői

ingyenes

gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és
mentálhigénés tanácsadások mellett. Eddig összesen 128 fő vette igénybe a
segítőszo lgá ltatásokat.

2019 . november 6-án monitoring előkészítő látogatás valósult meg a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft részéről. Jelenleg a 2019. december 3-i
monitoringra való felkészülés zajlik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt megvalósítása a tervezetthez képest csúszásban volt a korábbi
konzorciumi partner cserére, valamint a CsakPONT helyszínének kiválasztása,
illetve a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak változása okán .
Jelenleg a projektet hátráltató tényező nincs.

20. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16- NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:

1 036 OOO OOO Ft

Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

1 036 OOO OOO Ft
100 %
Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2018.12.31.
szerződés

megkötésének napja : 2017 .10.19.

Szerződés

A Támogatási

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2018.04.26.
A Támogatási szerződés 2. számú módosításának dátuma: 2018. 11.27.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.
1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő
csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka,
rézsűburkolat

kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója .
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1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca
kereszteződési

csomópont

elöntését

mentesítő

csapadékvíz

átemelő

és

záportározó műtárgy építése.
2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával,
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.
4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója

mederbővítéssel,

mederburkolással, a

befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész
Westsik Vilmos út

felőli

részének.

5.) Az Igrice (Vlll/l.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás
növelése mederburkolással, és mederkotrással.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és
jogerős

vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állását

követően

a kiviteli tervek

készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018.
május 29-én szerződéskötés történt a Közműterv-M 93 Kft-vel. A szerződés
teljesítési határidő vonatkozásában egy alkalommal módosításra került, 2018.
szeptember

26-án.

Ennek

megfelelően

2018.

októberében

a

kiviteli

tervdokumentáció leszállításra került.
A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított,
hirdetménnyel

induló

nyílt

eljárást

folytattunk

le

Nyulastói

csatorna

rekonstrukciója 1. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari
zártkörűen működő

Részvénytársasággal kötöttünk vállalkozási

szerződést

2018.

november 19-én. A munka megkezdésének időpontja 2018. november 23-a,
befejezése 2018. december 21. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.
2019. áprilisában Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytattunk le Csapadékvíz elvezetés
4 részben tárgyban. Az eljárás az l.rész vonatkozásában - Alma utca, Kökény 75,
Kökény 115.- eredményes lett, ennek következtében a Közmű Generál Kft-vel
2019. augusztus 22-én a kivitelezési

szerződés

megkötésre került. Az Alma utcán

és a Kökény utcán a csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, valamint az
átemelő és záportározó műtárgy építés befejezésének határideje 2019. december

vége.
A 2. rész és 3. rész és 4. rész esetében, azaz:
Csemete utcán csapadékcsatorna rekonstrukció
Nyulastói csatorna rekonstrukciója II. ütem
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-

Igrice mellékág mederbővítés

a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így 2019. szeptemberében ezen részek
vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására,
amely eredményesen zárult minden rész tekintetében. Jelenleg az ajánlattevők
hiánypótlási
szerződések

felhívás-felvilágosítás

kérése van folyamatban.

A vállalkozási

megkötésének tervezett ideje 2019 decembere, a projekt várható

befejezése 2019. augusztus.
Az önkormányzat elkészíttette Meggyfa és Korong az utcákra vonatkozó
csapadékvíz elvezetési és útépítési terveket. Csakis egy időben célszerű
megvalósítani a fejlesztést, a csapadékvíz elvezetési létesítményeket a tervezett
útburkolat elkészítése nélkül nem lenne célszerű megépíteni. Ellenkező esetben mivel az utcák jelenleg nem rendelkeznek szilárd útburkolattal - az eső, az út fe lső
rétegén összegyűlő szemcsés anyagot rendszeresen belemosná a csapadék
hálózatba, és az emiatt szükségessé váló gyakori tisztítása gazdaságtalan, magas
fenntartási költséget eredményezne, és az állandó, akadálymentes üzemszerű
működése sem lenne biztosított. Az útépítést nem lehet elkezdeni, ugyanis a
tervezett nyomvonalhoz a szükséges te rület nem biztosított. Ezen indokokból
jelenleg nem tudjuk elindítani a Meggyfa utca és a Korong utca csapadékvíz
elvezetés kivitelezését.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

21. számú adatlap
PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :
Támogatási

„Közösen a kiútért"
TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001
830 OOO OOO Ft
830 OOO OOO Ft
100 %
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2021.12.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

2017.11.30.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a
hátrányos

helyzetű

lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az
életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek
eredményeként a hátrányos

helyzetű

emberek

életlehetőségei

javítása.

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és
a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák,
és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

A)

lakosság komplex és integrált felzárkózására :

Együttműködés

megteremtése

a közösségi és egyéni

céljából

(azaz

szintű

társadalmi integráció feltételeinek

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális
egyem

munka

megteremtése

fejlesztési

tervek

(pl.

készítése

szociális
és

munkások

felülvizsgálata,

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);

C) Törekvés a foglalkoztatás

elősegítésére

(pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);
E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);
G) Bűnmegelőzést,
drogprevenció).

a

közbiztonság

javítását

elősegítő

programok

(pl.

A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7 .1-16 projekt
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett,
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását
segítik a beavatkozási helyszíneken.
A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes
megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos
költségvetésből gazdálkodhat.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi

Megkezdődött

projekt megvalósítási
megvalósítása zajlik folyamatosan:

szakasza,

az

alábbi

programelemek
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fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb .)

Bűnmegelőzés és drogprevenció a rendőrségge l,
Egészségügyi tanácsadás, szű rőprogram ok, egészségügyi szemléletformálás
programelemek,
Életvezetés és háztartásgazdálkodás,
Képzések, munkaerő piaci szo lgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése és
felkészítése,
Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés
Kulturális és hagyományőrző programok, meséd program,
Sportfoglalkozások,
Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

22. számú adatlap

PROJEKT CfME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TO P-6.1.4-16-NYl-2017-00002

Projekt összköltsége:

785.777 .879 Ft

Támogatás összege:

785.777 .879 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2020. június 30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektvezető:

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Támogatási szerződés: 2017. december 29.
Támogatási szerződés 1. sz. módosítás: 2018. december 19.

Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály
A projekt során célunk a Múze umfalu mint meglévő attrakció fenntartható
turisztikai vonzerővé va ló alakítása a kulturális örökségi elemek
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarátés élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként
megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb
időt tudjanak eltölteni a Múzeu mfaluba n, s így Sóstógyógyfürdőn,
Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó épít és,
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóba rát funkciók
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kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:

1.

Új látogatóközpont:
A

meglévő főbejárati

épület a funkcionális elrendezése, a terek
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált
kiszolgálására alkalmatlan . Az új látogatóközpont a meglévő épület
átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.

2.

Műtárgytárolás korszerű

feltételeinek biztosítása és oktatásiigazgatási központ kialakítása:

A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához,
építészeti forma nyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű
műszaki feltételek között valósulhat meg.
Az épületben a
Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

3. Szabadtéri Színpad megújítása:
A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a
nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképe sségű, szilárd szerkezetű
ülősarok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi
illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek
infrastruktúrája kiépül.

4.

Műtárgyépületek

rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a
Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése,
homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges.

S. Infrastrukturális fejlesztések
- út- és parkolóhálózat,
- meglévő utak felújítása,
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója,
- térvilágítás kiépítése,
- bemutathatóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
Projekt jelenlegi
állása :

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt
előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok
Program keretein belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a
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Kormány 1562/2016. (X.13 .) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy
a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások,
amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban,
kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával
valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán
a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra . A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.416,

Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
o

a 11 Mesekert"

elnevezésű

fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció
készítése,
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk
elszámolni.
A TOP-os felhívásra 2017 .09.29-én benyújtásra került a pályázat
688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási
felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én
kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő
megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket
arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez
kapcsolódóan
üzleti
terv
és
CBA,
marketingstratégia,
illetve
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a
engedélyek kiadásra kerültek.

jogerős

építési

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatba épített minőségbiztosítás mellett lezajlott, a nyertes
ajánlattevővel 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A
terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A kivitelezés során
felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre került. Az eredeti
kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési munkák
befejezésére 2019. május 31-ig kerül sor. A hosszabbítás csak a múzeumfalu
egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019. márciusát
követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.
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A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Az IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
Az igényelt többletforrás 2018. december 21-én megérkezett
Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára.

az

A kivitelezési munkálatok 2019. október 15-én befejeződtek, melynek
eredményeként elkészült az új látógatóközpont, a raktár, a belső úthálózat
fejlesztése és parkolók kialakítása, valamint a műtárgyépületek felújításra
kerültek.
Beszerzésre és leszállításra kerültek a bútorok, valamint az informatikai
eszközök.
Soron
következő
lépés
a
különböző
műtárgymásolatok,
viseletrekonstrukciók, valamint a múzeumfalut és annak portáit bemutató
kisfilmek.
A projekthez kapcsolódóan 2019 . október 11-én újabb többletforrás igény
került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

23. számú adatlap
PROJEKT CfM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt kezdete és
befejezése :

„Szociális városreha bilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%
A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezése : 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 29.

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken
koncentráltan
megnyilvánuló
társadalmi-fizikai-gazdasági
problémák
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komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának
elősegítése érdekében.
A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:
-

szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,

-

minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,

-

szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált
környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda
kell költöztetni családokat a szegregátumból,

-

lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit
később

teljesen fel akarnak számolni),

-

közösségi, szociális funkciójú épü letek felújítása,

-

térfigyelő

-

egyéb

rendszer kialakítása, illetve

kiegészítő

tevékenységek

(pl.

közüzemi,

közlekedési

infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).
A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy
14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben
összesen 184 lakás található . A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről
felújításra . A lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat
(új járda-, új út építése, burkolt út fe lújítása, szennyvízcsatorna felújítása) .
Ezen kívül sor kerülhet a célterületen működő Gyermekjóléti Központ új
épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával,
berendezésével, kerttel és közparkkal kialakítva.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek) :
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Az 1. ütem során 20 lakás kivitelezése valósul meg, amelyekből 5 db lakás
elkészült a fennmaradó 15 db lakás felújítása folyamatban van, várhatóan
december végére elkészül. A II. ütem terveit a tervező 2019. október 25-én
átadta. Jelenleg a II. ütemre vonatkozó közbeszerzés előkészítése történik.

24. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
820 117 565 Ft
820 117 565 Ft
100%
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2018.01.05.

Gajdos László projektvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág
bemutatására szolgáló lndiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika
madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.
A projekt fejlesztési elemei :
lndiaház:

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India
állatvilágában .

-

Központi közösségi tér
Allatparki dolgozók szociális egysége
Indiai rinocérosz bemutató
Szirtcápa-mangrove bemutató
Karantén medencék
Vidra bemutató
10db belső madár röpde
Tigrispiton terrárium

-

Szalagos varánusz hely

-

4 db rágcsáló hely

-

Indiai mókuscickány hely

-

Látogató tér

-

Teknős

Mókus hely

bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai nagymacska kifutó
Több funkciós raktár épület

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási

időtartama

a támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb .)

A Támogatási

Kérelem

megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a
felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt.
szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak
interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt.
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81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a

tervező

kiválasztására . Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására
került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány
2018.04.12 . napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény
2018.04.12. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeként a
tervezői szerződés

határidőre,

2018.07.23. napján aláírásra került.

Határidő

6 hónap. A tervező

2019. január 23. napjáig a kiviteli tervdokumentációt leszállította, az

építési engedélyeket beszerezte. A FAKSZ által a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás (amely a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program
keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú
projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési
eljárás) előkészítésre, majd megindításra került 2019.07 .15. napján. Az eljárás
jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releván s.

25. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem
TOP-6.4.l -16-NYl-2017-00002
821 887 500 Ft
821 887 500 Ft
100 %
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.12 .31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

2017.12.29 .

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

erősítő közlekedésfejlesztési

intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

1nfrastru ktú ra-fejl esztési

Stratégia

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

fenntartható

fejlődésre

és

256
A pályázat tervezett fejlesztései:

Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok
kialakítása:
Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a

Szalag

utca

Belső

és

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
Belső körút

A

- László utca csomópont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

jelzőlámpás

tervezett,

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékpáros létesítmények:
A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a

Sóstógyógyfürdő

településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán
történő

irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától

északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra

eső

belterületi tömbrészlet csillapított

forgalmú településrésznek történő kijelölésével.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése,
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal
átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok
által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog- kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.
Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont
kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:
A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé

eső

szakaszának

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont
a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a
gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbuszmegálló
részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap .
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A Támogatási

Kérelem

megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási sze rződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a
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időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

felelős

akkreditált közbeszerzési szakt anácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján
a Kbt. 117. §szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az
eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került. A közbeszerzési
eljárás,

beérkezett

érvényes

ajánlat

hiányában

2018.05.25 .

napján

eredménytelenül zárult. A tervező kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési
eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01.
napjára 5 db ajánlat érkezett be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult,
amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívis
Komplex Kft között, 2018.09.28 . napján tervezői vállalkozási szerződés köttetett.
Teljesítési

határidő,

a szerződés aláírásától számított 180 nap. A tervezői feladatok

ellátása eredményeként a vállalkozó az engedélyes és kiviteli szintű műszaki
tervdokumentációt leszállította melyek az ITM tervzsűri által jóváhagyásra
kerültek. A közúti biztonsági auditálás engedélyes és kiviteli szinten is megtörtént.
Az engedélyek beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti
nyílt közbeszerzési eljárás 2019.09.20. napján elindult, az eljárás jelen leg
folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

26. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

ÖN KORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS E NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%
Kezdet: 2018.01 .01.
Befejezés: 2020.04.12.
2017. december 13.
1. sz. módosítás: 2018. december 10.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célj a az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati tulajdonú

épület ek energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése álta l (külső
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határoló

szerkezetek

utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje),
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

cseréje,

alapú

hő-termelő

és/vagy a kapcsolódó

berendezések
fűtési

és

HMV

rendszerek korszerűsítése,
•

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Egyéb tevékenységek:
•

Műszaki

•

Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Köte lezően előírt

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

adatszolgáltatás

szolgáltatás igénybevétele

nyilvánosság biztosítása

A projekt keretén a hatályos Támogatási

szerződésben

foglaltak szerint az

alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:

l. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - nagy épület)
2. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - kis épület)

3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet
út 30.)
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás
érkezett, melyet teljesítettünk. 2017 .10.30-án pozitív támogató döntés
született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017.
december 13-án lépett hatályba .
A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
melynek elkészítésére bevonásra került Tervező, valamint rehabilitációs
környezettervező szakmérnök/szakértő. Bevonásra került továbbá műszaki
ellenőr,

valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során
műszaki

problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való

tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés}, valamint forráshiány miatt a
projektfejlesztésvégi

Támogatási

leválasztásra kerül a

projektből,

szerződésmódosítás

alkalmával

a költségek átcsoportosításra kerülnek a

projekt keretében korszerűsített épületekre, a fel nem használt támogatási
összeg

visszafizetésre

kerül.

Ezen

körülmény

rendezésének

időbeli

elhúzódására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a
befejezésének dátuma Támogatási szerződésmódosítás

projekt fizikai

keretében módosításra került.
A kiviteli tervek

birtokában

a kivitelezésre vonatkozó

dokumentáció elkészült, a közbeszerzési

közbeszerzési

eljárás 2019. január 29-én

megindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a
kivitelezési szerződések 2019. április 15-én (Polgármesteri Hivatal 11 A11 és 11 D

11

épülete), valamint 2019. május 2-án (óvodai intézmények) megkötésre
kerültek. A kivitelezési munkálatok 2019. októberéig a minden esetben
befejeződtek,

a

műszaki

átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került

lezárásra:
•

Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely- 2019.08 .06.

•

Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény kis és nagy
épülete - 2019.08.13.

•

Tündérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely- 2019.08.13.

•

Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület - 2019 .10.09.

A projekt fizikai

lezárásáig a mérföldkövekhez

kapcsolódó

szakmai

beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan
történik, továbbá képzés lefolytatása, valamint nyilvánossági biztosításával
kapcsolatos tevékenységek elvégzése szükséges.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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27. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt kezdete és
befejezése:

„ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - IV. ütem"
TOP-6.5 .1-16-NYl-2017-00004
627 227 209 Ft
627 227 209

Ft

100%
Tervezett kezdete: 2018. január 1.
Tervezett befejezése : 2020. április 13.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 14.
1. sz. módosítás: 2018. december 10.

Kovácsné Papp Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzatának tulajdonában lévő
épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és
eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
•
Sója Miklós Görögkatolikus Általános Isko la (4400 Nyíregyháza,
Huszár tér S.)
•

Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)

•

Albérlők

•

Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Kórház u. 13.)

•

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és KörnyezetvédelmiVízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)

A projekt szakmai-műszaki tartalma
•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése,

külső

határoló szerkezeteik

korszerűsítése

határoló szerkezetek utólagos hőszigete lése,

külső

által

(kü lső

nyílászárók

cseréje),
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

rendszerek korszerűsítése,
•

Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése),

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
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•

Szakértői

szolgáltatások (rehabilitációs szakmérnök, energetikai

szakértő)

•

Műszaki ellenőri

tevékenység

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapult, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történt meg a projektfejlesztési szakaszban .
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek) :

A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017.
augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd
szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói
döntés érkezett 2017 . október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017.
december 14-én lépett hatályba.
A projekt előkészítői tevékenységei keretében bevonásra került a kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök, valamint projekt terv és előzetes energetikai tanúsítvány
készítésére energetikai szakértő .
2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv), amelyet elfogadtak.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg
elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018 . augusztus 08án elindult, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) az eljárás
megindítására vonatkozó-feltétellel támogató tartalmú-tanúsítványt 2018.
november 22-én megküldte. Ezt követően a közbeszerzési hirdetmény 2018 .
november 30. napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december
21. napján került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye
feltöltésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek
kapcsán a záró tanúsítvány 2019. február 27-én kiállításra került. A kivitelezési
szerződések mindegyike 2019 . áprilisában aláírásra került.
A közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódására tekintettel a projekt
mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma
módosításra került. Ezen módosítás eredményeként 2020.04.13 . a projekt
megvalósítá s tervezett befejezése.
A 3. és 4. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló is benyújtásra került,
amely már a megvalósítás 25%-os készültségi szintjét tartalmazza, elfogadása
folyamatban van.
A kivitelezési munkák során felmerültek pótmunka igények, amelyek
eredményeként kivitelezési szerződés módosítások (összesen 6 db) indultak
el. A projekt szinten jelentkező bruttó 42 .791.106 Ft összegű pótmunkából
bruttó 25.379.942 Ft-ra a pályázati tartalék nyújt fedezetet, míg a fennmaradó
bruttó 17.411.164 Ft saját erőből biztosítandó.
Eddig szabályossági döntés az ÉVISZ és az Albérlők Háza kivitelezési
szerződéseinek 1. sz. szerződés módosításához kapcsolódóan született.
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2019 . október végére minden kivitelezési munka befejeződött, a műszaki
átadás-átvételi eljárások lezárultak.
A támogatással történő elszámolás folyamatosan zajlik kifizetési kérelmeken
keresztül.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

28. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége :

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

bruttó 407.800.000 Ft

Támogatás összege :

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2020. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018. január 15.

Kapcsolattartók:

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra
A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a
hozzáférés

egyenlőtlenségeinek

mérséklése . Ezen fejlesztések a lakosság

egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai
felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges

fejlődést,

az

életminőség

javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az
erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban

álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb
együttműködést,

minőségének

a

szolgáltatások

költséghatékonyságának

és

javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis

Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi
Ága zati Stratégiában foglalt cé lkitűzések megvalósulásához is.
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A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosít ó
intézmények komplex fel újítása lett tervezve:
Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/ 2 hrsz-ú ingatlan
(itt jelenleg is folyik eü. alapellátás)
Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan
Uelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően
meglévő

orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése

törté nik meg)
A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a haj léktalanok 24 órás
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:
Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/ 30 hrsz-ú ingatlan
(itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül)
A pályázat keretén

belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett

intézményekben, valamint valamennyi

védőnői

jelentős

szolgálatban

eszközfejlesztés is megvalósul.
Az intézmények felújításával, illetve építése során akadálymentesítés is
megvalósul, továbbá az újonnan épü l ő intézményhez a gazdaságosabb,
korszerűbb

mellyel

üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett,

jelentős

energia

gázkibocsátás csökkentése
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

megtakarítás,

érthető

illetve

üvegházhatású

el.

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült . A
Támogatási szerződés 2018.01.15-én került aláírásra, melyet követően
felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során
megkötésre kerültek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek
szerződései.

A kiviteli tervek elkészültek, melynek során a

tervezői

költségbecslés összege olyan mértékű fedezetet igényelt volna, amelyet
az Önkormányzat nem tudott volna biztosítani, így az a döntés született,
hogy jelen

projektből

a Bokréta utcai projektelem

egyelőre

elhagyásra

kerül, de nem vetve el annak későbbi megvalósítását más forrásból vagy
más

műszaki

megoldással biztosítva. A projekt megva lósítása ezen

csökkentett műszaki tartalommal folytatódott, és 2019. november 13-án
került kiküldésre a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
összegzése . Jelenleg a kiviteli szerződés aláírásának előkészítése van
folyamatban. A kivite lezés hamarosan megindulhat a
utcán.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

nem releváns

Fenyő

és Csillag
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29. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése :
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz
csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"
TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003

1121 OOO OOO Ft
1121 OOO OOO Ft
0 Ft

100%
2018. március l. - 2020. december 31.
2018. április 6.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
gépjárműforgalom
szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
l. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a
Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;
2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között.
A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába .
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A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás,
akadálymentesítés,
kerékpárút
szakadási
pont
megszüntetése,
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
egyaránt
tervezett,
a
csapadékvíz
elvezetés
megfelelőségének
ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és
egyéb intézmények irányába .
A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére
törekszünk.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Önkormányzatunk 2019 .02.17-én a kivitelező kiválasztására vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlatok bontására 2019.04.08-án, míg a
bíráló bizottság ülésére 2019.04.30-án került sor. 2019.07.01-én kivitelezői
szerződést kötöttünk, a Korányi Frigyes utca esetében a KE-VÍZ 21 Zrt-vel, míg a
Szarvas utca esetében a Swietelsky Magyarország Kft-vel.
A Szarvas utca esetében 2019.07.15-én került átadásra a munkaterület, a
műszaki átadás-átvétel 2019.11.15-én megkezdődött, várhatóan november
végére fejeződik be. A vállalkozóval megkötött szerződés módosítását indítottuk
el a napokban, mely egyrészt a pát, másrészt az elmaradó munkák tekintetében
volt szükséges. Az elmaradó munka jelen utca esetében többek között a Petra
Hotel előtti mintegy 24 négyzetméteres járda-és kerékpárút szakasz
leaszfaltozása és a Hotel előtt található buszváró pavilonjának a kihelyezése.
Ezen elmaradó tétel miatt a kerékpárútszakasz ideiglenes forgalomba
helyezéssel kerül visszaadásra. Az indokokat és részletes magyarázatot a
következő pont tartalmazza.

A Korányi Frigyes utca esetében 2019.07.02-án került átadásra a munkaterület.
A kivitelezés tervezett időtartama ezen dátumtól számított hat hónap. A
kivitelezés első üteme - a Korányi F.-Kosbor utcai körforgalomtól az Eperjes
utcáig - elkészült, az visszaadásra került a forgalomnak. A kivitelezés következő
üteme - azaz a Csalóközi körforgalom építése leállt, melynek részletes
indoklását, annak okát a következő pont tartalmazza. A Magdaléneum sarkától
a Sóstói úti kereszteződésig tartó szakasz építése jelenleg is zajlik, az várhatóan
decemberben készül el és kerül visszaállításra a forgalomba.
Az elmúlt

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

időszakban

több egyedi kifizetési kérelmet is benyújtottunk a
Közreműködő Szervezethez, melyek egytől egyig elfogadásra kerültek, s melyek
kapcsán mintegy 253,6 millió Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2019.07.15én mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk.
A projekt megvalósítása kapcsán két fő problémával kell szembe néznünk:
-

Az egyik problémát a fejlesztéssel érintett 4400 Nyíregyháza, Szarvas
utca 95. szám alatti Petra Hotel ingatlan problémái jelentik. Az ingatlant
2015-ben vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos, aki az ingatlan
telekhatárait (rendezési terv szerint) még ugyanebben az évben
kimérettette, hivatalos földmérő bevonásával. A kerítés megépítésére
azonban csak két év elteltével, azaz 2017-ben került sor, de ekkor már
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nem a telekhatárra került a kerítés, hanem közel egy méterrel kintebb,
önkormányzati tulajdonú közterületre, mely terület egyben a projekt
keretében megépítésre kerülő gyalogkerékpárút és járda, valamint a
felújításra/átépítésre

kerülő

meglévő

buszmegálló

megvalósítási

helyszíne. Ahhoz, hogy a nevezett létesítmények akadály nélkül
megépülhessenek, illetve megújításra kerülhessenek, szükséges a
kerítés lebontása és telekhatárra

történő

visszaépítése, melyhez a

jelenlegi tulajdonos nem kíván hozzájárulni.
A Vagyongazdálkodási Osztály 2018 . október 26 . napján levelében
felszólította a tulajdonost a kerítés telekhatárra történő áthelyezésére.
A tulajdonos azonban, az erre adott válaszlevelében ezzel nem érttett
egyet, hiszen az ő álláspontja szerint a kerítés szabályosan a telekhatárra
épült. A többszöri személyes egyeztetés során a tulajdonosok kérték a
Petra Hotel előtt lévő buszmegálló áthelyezését is, mindezt annak
tükrében, hogy a buszmegálló 2015-ben - az ingatlan megvásárlásának
az időpontjában - is a sérelmezett ingatlan előtt állt. Az Önkormányzat
álláspontja szerint - minden érintett peremfeltételt megvizsgálva az,
hogy a buszmegálló nem helyezhető át másik ingatlanra, illetve a
kerékpárút nyomvonala sem módosítható. Mivel a tulajdonossokkal
nem sikerült megállapodni, és a kerítés áthelyezése sem történt meg, így
a nevezett problémát Önkormányzatunk hatósági úton kívánja rendezni,
melyről az érintett tulajdonost is értesítette. Így Önkormányzatunk
2019.05 .30-án fordult keresettel az illetékes Bíróság felé, azonban
előrelépés részükről , a mai napig nem történt. Az eljárás akár több évig
is elhúzódhat.
Az Önkormányzat, eleget téve a Támogatási Szerződésben foglalt
elvárásoknak megkezdte a kivitelezést a fentebbiekben leírtak szerint a
Szarvas utcai kerékpárút vonatkozásában, azzal, hogy a problémával
érintett 6429/6 hrsz.-ú ingatlan előtt egy szűk ített kerékpárutat épített,
és a kerítés szabályozási vonalra történő áthelyezését követően kerül sor
annak végleges megépítésére az adott szakaszon.
A má sik problémát a Korányi Frigyes utca - Csalóközi körforgalom
esetében szintén „tulajdoni" problémák okozzák. A kérdéses (-2000m 2 )
területrész, a 2335/3 hrsz-ú (társasházak) és a 2371/ 4 hrsz-ú (Korányi F.
utca) ingatlanok határvonalán, a Csalóközi kereszteződésné l

(az

élelmiszerbolt Sóstói úti átellenes olda lán) található területrész. A
jelenleg hatályos földhivatali nyilvántartás szerint ezen ingatlanrész a
Korányi Frigyes utcához tartozik, tehát az Önkormányzat tulajdonában
lévő

terület, mely részben a körforgalom, egy járdaszakasz és egy

buszöböl

megvalósítási

megépítésére

helye

is

Önkormányzatunk

egyben .
JOGERŐS

Nevezett

létesítmény

építési

engedéllyel

rendelkezik.
A kivitelező kivonulása és a kivágásra kerül ő cserjék kijelölése után - az
ott lévő társasházi lakosok bejelentését követően - szembesültünk azon
ténnyel, mely szerint a fejlesztéssel érintett ingatlan lehet, hogy mégsem
az önkormányzat tulajdonában van. Az ott élő lakók egy 2003-2005-ös
tulajdoni lapot és térképvázlatot felmutatva és az Ügyészségnek
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bejelentéssel élve akadályozzák a körforgalom és környékének
megépülését.
Önkormányzatunk a probléma kiderítése kapcsán geodéziai szakértőt
fogadott fel, aki megállapította, hogy a fentebb nevezett ingatlanok
határvonala az újfelmérés során megváltozott, amely felmérési és
térképezési hibára utalhat. Ezt támasztja alá a "teljes" tulajdoni lapi
információ is, amely alapján 2005.10.28-ig (ekkor adták forgalomba az
új/e/mérési térképet, a jelenlegi DAT-ot) a nyíregyháza 2335/3 hrsz-ú
ingatlan területe 21453 m2 nagyságú volt, míg jelenleg 19564 m2
nagyságú. A területcsökkenés mértéke : -1889 m2, amely nem haladja
meg az újfelmérés során ún. "kötelezően kivizsgálásra kerülő" 10%-os
mértéket (ezért nem került sor egyik fél értesítésére sem), azonban a
térképi határvonalak geometriája, valamint az épületektől mérhető
távolság (előkert) adatai egyértelműen mutatják a jelenlegi határvonal
"téves helyzetét".
A fenti probléma miatt a körforgalom az idén már nem tud megépülni,
jelenleg a jogi helyzet, lehetőségek teljeskörű felderítése zajlik.
30. számú adatlap
"Gazdaságfejlesztést és munkae rő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

Nyíregyháza hat pontján"

SZÁMA:

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
{%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése :
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

999 500 OOO Ft
999 500 OOO Ft
0 Ft
100 %
2018. január 1. - 2020. december 31
2018. február 12.
Puskás Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvá llalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és
gépjárműforgalom
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könnyebben
számára.

megközelíthetővé

váljanak a munkavállalók és a vállalkozások

A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
•

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút {Móricz Zs. u.)
között;

•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;

•

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig;

•

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;

•

Blaha Lujza sétány felújítása;

•

Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő
és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
kiépítése egyaránt megvalósult.
A különböző helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség
szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölpárok között
szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a
csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb
beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és
egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére
törekszünk.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017 . december
S-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.
december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a
megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási
lépett hatályba.

Szerződés

2018. február 12-én

A projektmenedzsment szervezet 2019. március 1. napjával megalakult, a
projekt megvalósítására kiválasztásra került a közbeszerző, tervező, közúti
biztonsági auditor, műszaki ellenőr, valamint a tájékoztatási és nyilvánosság
biztosítási feladatok ellátását biztosító vállalkozó.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során az ajánlatok értékelésének
eredményeként az alábbi S részben a kivitelezési szerződések 2019. június 14.
napján megkötésre kerültek:
•

1. rész Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút {Móricz Zs.
u.) között;
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•

2. rész Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és
Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig;

•

3. rész Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion ui körforgalomig;

•

4. rész Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;

•

5. rész Blaha Lujza sétány felújítása.

A munkaterületek átadását követően a kivitelezési munkák 2019.06.17-én
megkezdődtek és 2019. októberrel befejezőleg minden szakasz esetében
lezárultak. A műszaki átadás-átvételi eljárások időpontja az alábbiak szerint
alakult:
•

Blaha Lujza sétány: 2019.08.29,

•

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig; 2019.10.07,

•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca
felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig;
2019.10.14,

•

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;2019 .10.14,

•

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút között; 2019.10.14.

A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és
több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak
a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.
A projekt fizikai lezárásáig a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók,
illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá
közúti biztonsági audit lefolytatása és nyilvánossági biztosításával kapcsolatos
tevékenységek elvégzése szükséges.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

31. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt tervezett
kezdete
és
befejezése:

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"
TOP-6.2 .1-16-NYl-2017-00003
995 426 058 Ft
901 855 317 Ft
89,62 %
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés 2020. 09.30.
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Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt
rövid

2017. október 30.
l.sz. módosítás: 2018. december 5.
2.sz. módosítás: 2019.május 15.
Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Horváth István Vagyongazdá lkodási Osztály
A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények

(műszaki, szakmai)

vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási

tartalma :

helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag,

sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.

Ennek eredményeként az alábbi 1

bölcsőde

és 8 óvoda került kiválasztásra,

melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
Bölcsőde

(4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)

•

14.sz. Bóbita

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27. sz.)

•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, 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.

A

projektről

összességében elmondható, hogy a gyermekek számára

(beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva
beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába
járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.
Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a
leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési
körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul
az intézmények leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek
a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is
könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra :
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•

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
o

felújítás

az

(beleértve

főzőkonyha/melegítőkonyha

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt,

épületgépészetet,

a

fejlesztését is)

mozgásfejlesztést,

fejlesztést

segítő

helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító
terek fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt
jelenlegi
állása (készültségi
fok,
beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek) :

tornaszoba fejlesztés

Eszközbeszerzés, ezen belül:
o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

A pályázat 2017. április 28-á n került benyújtásra, hiánypótlást

követően

a

támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő
Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási
szerződés

2017. október 30-án lett hatályos.

A kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A
kivitelezők

a

közbeszerzésekről

szóló 2015 . évi CXLIII. törvény 117. §

rendelkezései alapján, nemzeti közbeszerzési eljárás keretében kerültek
kiválasztásra. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes
minőségbiztosításra

Felügyeleti

feltöltésre kerültek 2018.09.25-én a Közbeszerzési

Főosztály

minőségellenőrzési

részére,

2018.10.16-án

kaptuk

meg

a

jelentést.

A dokumentumok jóváhagyását

követően

2018.11.14-én az ajánlati felhívás

közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12.21-én került sor. Az
ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat érkezett
a közbeszerzési eljárás 8 részére. A Szabályossági Tanúsítvány jóváhagyása
2019. február 15-én történt meg.
Az eljárás 5. része (Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Nyíregyháza, Deák F. u. 2.) eredménytelennek lett nyilvánítva, mivel az
ajánlattételi határidőben csak egy ajánlat került benyújtásra . A projekt ezen
megvalósítási helyszíne esetében a beruházás megvalósítása átütemezésre
került 2020-ra, kiindulva a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatásához
szükséges időből, valamint azt a tényt figyelembevéve, hogy nevelési
intézmény felújításáról van szó, amelynek a működését a nevelési év során
folyamatosan biztosítani szükséges.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019. február 28. és
március 4. között írtuk alá . A beruházások minden intézmény tekintetében
határidőben megvalósultak. 2019. szeptember 2-től mind a 8 intézmény

fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben
2019. augusztus 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermekek Háza Déli

272
óvoda Kassa úti Telephelyén, a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta
Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri
Tagintézményében)

pedig

szeptember

közepéig

zajlottak

még

külső

munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek
biztonságának maximális védelme mellett.
2019 . október 25-én az Önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet
adott be a Közreműködő Szervezet részére a megvalósítás során felmerült
plusz költségek finanszírozására. Jelenleg az eszközbeszerzés előkészítése
zajlik, valamint hamarosan elindul a Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs
Tagintézmény kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárása .
A Támogatási Szerződés két alkalommal került módosításra . 2018.december
S-én a második mérföldkő elérési dátuma változott a közbeszerzési eljárás
elhúzódása miatt. 2019. május 15-én a 2-6. mérföldkövek elérési dátuma
módosult tekintettel arra, hogy a Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs
Tagintézmény esetében a beruházás megvalósítása 2020-ra tolódott.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

32. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001
600.000.000 Ft
600.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2018 .02.05.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018.02.05.

Kapcsolattartó
(név, osztály) :

Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma :

A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)Derkovits
Gyula
környezetének
utca
csomópont
átépítésével
közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító
beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és

(műszaki,
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Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése
szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának
módosítását, illetve a meglévő csapadéke lvezető rendsze r átépítését. A 36 sz.
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van .
A fejlesztendő Derkovits utcai csomópo nt jelentős ipari területekhez vezető
utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős
forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el
továbbá a délnyugati ipartelepen ta lálható nagyobb gyáregységek, úgymint
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann . Mindemellett igaza az is, hogy
a 36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.
A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész
forgalmának kb. 90%-a közúti felü ljárón keresztül éri el a város többi részét,
haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé .
A beruházás beavatkozásaival biztonságosabbá tesszük a csomópon tot.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek}:
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A kiviteli tervek elkészültek, a szükséges hatósági építési engedélyek kiadása
megtörtént 2019.08.30-al. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzés
előkészítése van folyamatban.

33 . számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

„ Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

integrált termék- és

szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
992 329 869 Ft
992 329 869 Ft
100%
Kezdet: 2018. október
Tervezett befejezése : 2021. szeptember

2018.12.19.
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Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17
kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag
frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló
térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a
párhuzamos fejlesztési elképzelések.
A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.

A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás:

>

Szökőkútpark

kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti

parkban

> Kerékpárkölcsönző és szerviz pont kiépítése
> Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az
Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti szakaszokon

>

Nyilvános WC pontok telepítése

> Zöldfelület rekonstrukció
> Játszótér rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január
23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018.
február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási
kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július 24én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett hatályba .
2018. októberben szerződést kötöttünk a projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben
megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások
előkészítése. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. január végén elindult, melynek eredményeként a
tervezési szerződés márciusban aláírásra került.
A tervezés során a tervezési program módosítására került sor, ugyanis az
előzetes költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló
fedezet nem elegendő a teljes beruházás megvalósítására. Az eredeti
tervezési program teljes egészében megtervezésre kerül, viszont az eredeti
tervezési program egy része is opciós tételként kerül majd kiírásra
közbeszerzésre, illetve új műszaki tartalom meghatározására is sor került,
mindezek miatt a tervezési szerződés teljesítési határideje módosításra került
2020. januárra .

Nem releváns.
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34. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon
revitalizációja által"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005

Projekt tervezett
összköltsége:

nettó 755 647 560 Ft

Igényelt támogatá s
összege:

nettó 755 647 560 Ft

Támogatási intenzitás

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Projektvezető (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

100%
2018. március 1. - 2020. október 31.
Nem releváns.
Kósa Árpád, projektvezető -Vagyongazdálkodási Osztály
Kirják Róbert - projekt szakmai vezető, - Móricz Zsigmond Színház
Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található
Helyőrségi
Művelődési
Otthon (régi Tiszti Klub) felújítására,
megújítására.
Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett módon - jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési
potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül : Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai
hasznosítása, Szálláshely bővítési program - szállodák építése), melyek
multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai
komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság
életminőségének javítása, GDP növekedés elérése.
A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira épülő
új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődés i Otthon épületének
komplex felújítására, az alábbiak szerint:
Színháztörténeti múzeum kialakít ása, ahol a színháztörténet egyes
korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az értékteremtő
kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs,
szimulációs látogatóteret hoznánk létre. A tárlatot különböző
installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki, többnyelvű
audionarrációval. Emellett megtárgyasítanánk a különböző korok
jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún.
fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző
élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl.
holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is
megtörténik.
Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad kia la kítása is
megtörténne, ahol a különböző színházi korok reprezentatív,
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szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival
találkozhatnak, ily módon egészíthetnénk ki az egyetemes
színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai
„élményútvonal" jöhetne létre.
Kialakításra kerülne a színház szellemében egy bisztró és egy kávézó is.
Jegyárusítás
(csak
és
kizárólag
Színháztörténeti
múzeum,
Pódiumszínpad,
Rendezvényterem),
illetve
ajándéküzletajándéktárgyak árusítása.
Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati
Felhívás 3.4.1.1/1./1. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal,
turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek
lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai
attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.
Rendezvényterem kialakítása.
A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges
eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
(szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása,
zöldfelület rendezés stb).
A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék,
természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és
látogatómenedzsment szolgáltatásokkal, élményelemeket jelentő
technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a
mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek) :

2019. június 3-án Önkormányzatunk elindította a kivitelező
kiválasztására
vonatkozó
közbeszerzési
eljárást,
melynek
eredményeként 2019. november 20-án aláírásra került a kivitelezői
szerződés. A munkaterület átadás-átvétele az 1. ütemre (maga az épület
felújítására) vonatkozóan 2019. november 25-én történt meg. A
kivitelezés várható befejezése a munkaterület átadásától számított 8.
hónap utolsó napja. A II. ütem (parkoló- és záportározó) kivitelezése a
szomszédos telken folyó munkálatok miatt egyenlőre még nem tud
elkezdődni, ezért a vállalkozói szerződés módosítása szükséges a lentebb
ismertetett indokok miatt.
Az elmúlt időszakban egy kifizetési kérelmet nyújtottunk be a
Közreműködő Szervezethez, mely elfogadásra került, s mely kapcsán
mintegy 728 ezer Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2019.06.12-én
mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk.
A projekt kapcsán plusz
Pénzügyminisztérium részére.

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

forrásigény

került

benyújtásra

a

Az ingatlan közvetlen szomszédságában lévő nyíregyházi Kállay-kúria
fejlesztése a Modern Városok Program keretében jelenleg is zajlik,
kivitelezési munkáira 2019. július 12. napján kötöttünk kivitelezési
szerződést. A munkaterület átadására 2019. július 16-án került sor, mely
naptól számított 200 nap a rendelkezésre álló kivitelezési időtartam. A
munkaterület átadása azonban csak részben valósult meg, mert a
korábban elkészült 1. ütem területén a munkavégzést az MNV Zrt. a
birtokbaadás időpontjáig nem biztosította . Az Önkormányzat és az MNV
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Zrt. között a birtokbaadás 2019. október 1. napján történt meg, amelyet
követően a kivitelező részére a teljes munkaterület átadására is sor
kerülhetett. Ebből kifolyólag a teljes munkaterület biztosításának
hiányából a kivitelező 80 napos akadályoztatása állt fenn .
Fentiek bemutatása azért fontos, mert a Kállai kúria felvonulási területe
egybe esik a Helyőrségi Művelődési Otthon II. ütemének (záportározó és
parkolók építése) helyszínével. A Kállay Kúria kivitelezésének elhúzódása
miatt a Helyőrségi Művelődési Otthon II. ütemének kivitelezése csak
később, várhatóan 2020. február- március környékén tud elkezdődni. A
kivitelezés vég határidejét a fentebbi probléma nem befolyásolja, annak
kezelése kapcsán azonban vállalkozói szerződés módosítása szükséges.

35 . számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKM AI TÁMOGATÁSA 2018

bruttó 3.956.915,-Ft,
bruttó 3.956.915,-Ft,
100%

2018. 09.01-2019.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.11.06.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy
átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba
helyező

online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online
felület a látogatói- és

közérdekű,

valamint

közérdekből

nyilvános információk

mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok
kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az
érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény
weblapját látogató felhasználók

adatbázis-szerűen,

szűrhető

és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi
Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény,
strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának
alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba
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történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az
adatbázisból történjen . A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek
támogatottsága 2016. 02 .24-én

megszűnt,

valamint nem kompatibilis az újabb

szerver környezetekkel.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza :
1.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel S keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.
2.

A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az

EMIR-ből

közvetlen

11

kipublikálás"

megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „ magazin"
lehetőségének

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

megteremtése.

A Támogatási szerződés 2018. november 6-án hatályba lépett, jelenleg a pályázat
megvalósítása van folyamatban .

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

36. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON
PROGRAM 2)

SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Bruttó 20.735.800,-Ft
Bruttó 18.662.220,-Ft
90%

2018 .10.18. --2019.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály) :

2018.10.18.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves
évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású
múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő
lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még
inkább interaktíwá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András
munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő
kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére.
A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:
•
Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.
•
Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése.
•
Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2.
•
A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.
•
A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és
leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
•
Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.
•
Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,
csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök,
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló)
A megvalósítandó kiállítás eszközei:
•
Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.
•
30 digitális betét screen a fényképezőgépekbe.
•
2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.
•
Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,
könyvtartó kecskeláb állvány.
•
8-10 db lelet.
•
Ablak sötétítés.
•
Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db).
•
Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása.
•
Bútorok tervezése, átalakítása.

A Támogatási szerződés 2018.10.18-án hatályba lépett, jelenleg a pályázat
megvalósítása van folyamatban.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

37. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Értékünk a család, értékünk az egészség!"
CSP-CSBM-19-0070

Projekt
összköltsége:

1 OOO OOO Ft
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Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

1 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2019.08.01
Befejezés: 2020.05.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Támogatói Okirat készült 2019.10.01. dátummal

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Tervezett programok:
A családbarát programsorozatunk keretében a szünidei gyermekprogramok
mellett további három programcsomag megvalósítását tervezzük az
egészségtudatos életmód és a fenntarthatóság jegyében:
1. szünidei táborok szervezése a nyári, őszi és tavaszi időszakban, önerőből
2. családi „challenge day" és kerékpáros kondipark-maraton
3. családi „vacsoracsata",
4.

„Ne csak a mának élj" - fenntarthatósági akció.

1. Szünidei táborok szervezése
A korábban bemutatott adatok alapján indokolt, hogy a 14 év alatti
gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünidők alatt a
gyermekfelügyelet biztosításunk. Célunk, hogy a szünidei programsorozattal
elősegítsük az önkormányzati munkavállalók tehermentesítését az iskolai
szünidők idején. A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes
munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 30 fő gyermek
jelentkezésével számo lunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú
gyermek közül) . A projektidőszak keretében önkormányzatunk önerőből oldja
meg a projektelemet.
1.1. Nyári tábor szervezése (4 munkanap)
A program tervezett ideje: 2019.08.26-2019.08.30.
1.2. Őszi tábor szervezése (4 munkanap)
A program tervezett ideje: 2019.10.26-2019.10 .31.
1.3. Tavaszi tábor szervezése (2 munkanap)
A program tervezett ideje : 2020.04.09-2020.04.14.
2. Családi „challenge days" és kerékpáros kondipark-maraton
Hivatalunk idén tavasszal kezdeményezte a kollégák bevonását egy
Egészségtudatos Program keretében megvalósult állapotfelmérésre.
Folytatásként egy tartalmas sportprogramra invitáljuk a családokat, viszont az
eseményt összevonjuk a kerékpáros kondipark-maraton programunkkal. A
családok összesen 5 db kondiparkot érintve, a városi erdei tornapályáján
keresztül érkezne a sóstói tófürdőnél kialakított befutóhoz. A pálya vonalán
különböző kihívásokat kell teljesíteni (óriás légvár megmászása, erdei
labirintus futás), ahol nem a legjobb idő dönt, hanem az elvégzett feladatok
mennyisége . A Tófürdőn egy családi eseményt szervezünk, ahol az egészséges
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életmód mellett demonstrálunk sportprogramokkal és egy vegetáriánus grill
partyval. Az esemény célcsoportja a hivatali dolgozók és családtagja i, kb. 80 fő
jelentkezésével számolunk.
A program tervezett ideje: 2019.08.01 - 2020.05.31. között.
3. Családi „vacsoracsata"
Az egészséges életmódunk kialakításához nagymértékben hozzájárul a
fogyasztási szokásaink átgondolása, a tudatos és egészséges étkezési rutinunk
kialakítása. A Leonardo Séf Akadémia közreműködésével családi
főzőbajnokságot szervezünk dolgozóink részére, ahol 4 fős csapatok mérhetik
össze
ételkészítési
tapasztalataikat
egészségbarát
alapanyagok
felhasználásával. A bajnokság dobogósai oklevelet kapnak.
A projektelem célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói,
összesen legfeljebb 12 család jelentkezésével számolunk. A program
közösségépítő hatását korábbi gyermekprogramunk során ismertük meg .
A program tervezett ideje: 2019.08.01-2020.05.31.
4.

„Ne csak a mának élj" - fenntarthatósági akció.

Önkormányzatunk családi faültetési akcióra invitálja a munkavállalóit, amellyel
hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció számára
példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában kívánjuk a
hasznosság és a közösségfejlődés érzését erősíteni kollégáinkban. A
rendezvény alkalmával a bujtos ligeti területen szemét gyűjtési akciót
szervezünk a környező lakótelepek lakóinak bevonásával. A rendezvényünket
egyszerű „ batyus"
piknikkel zárjuk. A projektelem célcsoportja az
önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, összesen legfeljebb 15 család
jelentkezésével számolunk.
A program tervezett ideje: 2020.03.01-2020.05.31.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A programelemek szervezése folyamatos, a nyári tábor (2019.08.26-2019.08 .30.)
és az őszi tábor (2019.10.26-2019.10.31.) megvalósult.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

38. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése
TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026
bruttó 268.100.000 Ft

bruttó 268.100.000 Ft
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Támogatási intenzitás
(%) :

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma :
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

100%
2019.január 1. - 2020. február 29.
folyamatban
Vajda Mariann (Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra)
Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és helyszín felújítása
valósulna meg:
Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25 .; hrsz:146.): Épület
Welújítása.
IAlvégesi Művelődési Ház {4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz:
14617): Épület felújítása .
Robinson domb {4400 Nyíregyháza -

Jósaváros; Hrsz:2263/169):

iTöbbfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása .
V>.z említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés lett tervezve:
Kölvökvár
Pincefalak: A pince teljes külső határolófalán a felszivárgó talajnedvesség
már látható vakolatkárosodást okozott ezért a teljes oldalfal vakolat
!eltávolításra a téglafugák 2 cm mélyen kitisztításra kerülnek. A teljes
határoló falszerkezet injektált tömbszigetelést kap, falszárító vakolattal
kiegészítve.
Födémszerkezetek: A nagyterem feletti acélgerendás födém teljes
~erhelésse l használati határállapot vizsgálatra nem felel meg tehát a
padlásteret tárolásra továbbra is tilos használni, mivel ide külön
megerősítés nem tervezett. A nagyterem alatti födémszerkezet és az
oldalsó karzata tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel
meg ezért annak tartószerkezeti megerősítése szükséges és tervezett
(acélszerkezetekkel).
Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt
tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc
alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett
alátétfedéssel.

Padlóburkolatok: A földszinten a táncteremben és az emeleti
nagyteremben a homokfeltöltésre rakott párnafákkal készített halszálka
mintába rakott fa parkettaburkolat elbontásra kerül, a homokfeltöltés
eltávolításával együtt. Helyére a földszinten új hőszigetelt aljzatbeton
szerkezetre az emeleten a kiegyenlített födémszerkezetre fa sportpadló
burkolat kerül elhelyezésre.
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A vizes helyiségeben és a két emeleti teraszon a burkolatok felbontásra
kerülnek, visszaburkolás előtt a vízszintes és függőleges felületekre
kétkomponensű bevonatszigetelés készül erre kerül elhelyezésre a
'lexibilis ragasztóba rakott kerámia burkolat (önerőből) .
Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
Homlokzatburkolatok: Az épület cementrabic lábazata az elvált részek
eltávolítása után kijavításra kerül, a lefagyott párkányok visszarögzítés
után újra húzásra kerülnek a homlokzat egyéb vakolt részei javítás után LBKnauf Renti javítóhabarccsal lesznek átvonva, végleges rétegént szilikát
homlokzatfessel átfestve .
Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel
kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel ellátott gyári felületkezelésű fa nyílászárók
kerülnek beépítésre .
Fűtési rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az
öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek
ermosztatikus szelepekkel vezérelve.

részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes
kialakítása)
világítótestek
fl.lvéeesi

korszerűsítése

Művelődési

Ház

Tetőszerkezet

és tetőfedés : Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt
elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc
alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliáva l, teljes deszkázatra fektetett
alátétfedéssel.
tartalmú pala

tetőfedés

Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
Homlokzatburkolatok: A teljes épület homlokzati hőszigetelése
szükséges, a főbejárati kőfalra felületkiegyenlítő vakolás után utólagosan
készített homlokzati hőszigetelőrendszerrel kialakított nemesvakolat
kerül felhordásra .
Nyílászárók: A hagyományos acélszerkezetű egyrétegű üvegezéssel
kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő
üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. Az aula tetőfödémébe elhelyezett tetőablakok kibontásra
kerülnek, helyükre új hőszigetelt kivitelű tetőtéri ablakok kerülnek
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beépítésre, melyből kettő elektromotoros mozgatással kialakított. Az
érintett szakaszon a tetőfödémre új gipszkarton burkolat kerül
elhelyezésre, glettelés után a felü let új mészfestést kap.
Fűtési rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez
lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.

részleges akadálymentesítés
A Robinson domb játékai elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje,
bővítés indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m
hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal
~llátva , és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a
Uátszótér területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült,
melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg. A
Támogatási szerződés aláírása folyamatban van, de a projekt
előkészítése már megkezdődött.
2019 . január 01.-én megalakult a projektteam 4 fővel és megkötésre
került a szerződés a tervezővel.
Minden megvalósítási helyszín tekintetében rendelkezésre álltak a
kivitelezési tervek, így a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás megindult, me lynek eredményeként 2019.07.09-én vállalkozási
szerződéseket megkötöttük. Jelen időszakra már befejeződött a
Robinson domb és az Alvégesi Művelődési ház felújítása, A kölyökvár
felújítása pedig folyamatban van. Várhatóan 2020 elején már újra
rendelkezésre áll a közösségeknek.
A projekt megvalósításához plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be az
IH felé, melynek elbírálása folyama tba n van. A többlet fedezet iránti
igény a rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett kivitelezési ajánlatok
közötti különbözet miatt merült fel.
-

39. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

URBACT 111 - TechRevolution
599 933,5 EUR
(Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)
ERFA Összesen: 478 569,78 EUR)
ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR
Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR

Támogatási intenzitás
(%):

85%

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:

2018.12.04. - 2020.12.04.
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Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását
tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a

Vezető

Partner jó

gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó
képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez,
valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra
kerülő

akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel

alakítható ki egy helyi szinten jól

működő,

a digitális gazdaság és

közösség fejlesztésével foglalkozó központ.
Várt eredmény továbbá, a projektben

résztvevő

vagy abba bevont helyi

szakemberek kapacitásbővítése.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

-

Vezető

-

Projekt partnerek:

partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)

o

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

o

Pardubice Város (Csehország)

o

Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)

o

Vilanova Város (Spanyolország)

o

Piraeus Város (Görögország)

o

Schiedam Város (Hollandia)

A projekt első partnertalálkozójára 2019. január 29-21. között került sor
Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt
ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve
egyéb adminisztratív teendőket.
Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek
keretében 2019. február 22-én helyi támogató csoport ülésre került sor,
valamint folyamatban van a transzferterv készítése.
A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019.
áprilisában Nyíregyházára látogat.
Partnertalálkozóra került sor 2019. május 13-17 között Villanova-ban.
A vezető és projekt partnerekkel folyamatos a kapcsolattartás és a
szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz
kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések.

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

-
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40. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Kórház óvoda udvarfejlesztése
Önkormányzatánál II. ütem

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

72 219 683 Ft
72 219 683 Ft
100%
Kezdet: 2017 .06.01.
Befejezés: 2019.12.31.

2017. november 9.
l.sz. módosítás 2017 .december 8.

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca
- Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti un.
pavilonos kialakítási konstrukcióban.
2015. júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015. szeptemberére
jogerős

építési engedéllyel is rendelkeztünk. Az építési engedély módosítására 1

alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrszről

3504/1-re) bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt

költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata térkő lett,
valamint a teraszok előtt rézsű került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére
2016. november 10-én kötöttünk
szerződéseket

kötöttünk 3

fővel

szerződést

az Art Vita Kft-vel. Megbízási

a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017.

április 3-án 2017. május 31-ei határidővel. A dokumentum előállítása határidőben
megtörtént.
Időközben

a kivitelező kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes

közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás
lezajlott, kiválasztásra került a
szerződés

kivitelező,

megkötésre került a vállalkozási

és az utóellenőrzési jelentése is megérkezett 2017. augusztus 4-én.

A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi
engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.
A helyszín alapján a Tündérkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több.
Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a
körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet.
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A Tündérkert Keleti óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai
átlaglétszám . Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda.
Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb
kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 212031:2007

Oktatási

intézmények tervezési

előírásait

és

a

nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(Vlll. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.
A tervezési program szerint
•

valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

•

tornaszoba készül, sportszertárral

•

az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,

•

mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat
és akadálymentes WC kialakítása szükséges,
a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvoda pszichológusnak is helyet

•

biztosít.
A 3 csoportszoba kialakítását az egy m 2-re eső fajlagos költségek indokolták,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé
teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal,
míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án elfogadásra került,
így a

hazai

forráshoz

kapcsolódó

pályázat

lezárult.

A „Kórház

óvoda

udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"
című,

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint

72 millió forint vissza nem
A TOP

projektből

térítendő

2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó

arányosított költségei, a
dokumentum

támogatásban részesült a város.

megbízási

projektelőkészítés

díjai

és

járulékai,

költségei közül a megalapozó
a rehabilitációs

szakmérnöki

tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési
szakértők

megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi jellegű

kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró
elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső
eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói
díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított
részét is.
Ebben az évben informatikai eszközök, irodai bútorok és fejlesztő játékok
beszerzése valósult meg a pályázati felhívásnak megfelelően .
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Ez év végén a nyilvánossághoz ka pcsolódó tevékenységek is befejeződnek, a
projekt fizikailag lezárul.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Az óvoda földterülete {ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
folyamatban van. A térítésmentes átadást t árgyaló Kormányülés

időpontjáról

az az

információnk, hogy az MNV Zrt. a 2019. IV. negyedéves előterjesztésben fogja
szerepeltetni a nyíregyházi 3504/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonába
adásának javaslatát.

41. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSSBORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
280 805,49 EUR
NYMJV összköltségvetés 32 747,10 EUR
NYMJV költségvetés megbontás
ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke {5%): 1637,35 EUR
Önerő mértéke (5%) : 1 637,36 EUR

Támogatási intenzitás
(%) :
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid {műszaki,
szakmai) tartalma:

92 %
2019. októberl. - 2020. szeptember 30.
2019. október 1.

Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály
Csordás Barbara, Pályázatok és Projekt menedzsment Referatúra
A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik
az embereket és válla lkozásokat

kö rnyezetkímélő

elekt romos

j árművek

használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok lát ogat ása
céljából. A koncepció szerint, kitűzött cé l létrehozni az elektromos autók
töltőállomásainak

hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai

célpontja közelében.
A projekt megvalósításának tová bbi célja a turisztikai

vonzerő

környezettudatosság növelése, va la mint egy fejlettebb

és a

mobilitási

hálózat kialakítása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön kormányzata a „soft" tevé kenységek
megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre
töltőállomás.

A projekt főbb tevékenységei:
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Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a

belvárosi parkolókban.
-

Oktatási

események

szervezése

a

partnervárosokban,

iskolákban a környezettudatosság növelésére.
Nemzetközi

fórumok

szervezése

a

projekt

témájához

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az
elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a
jövő

városainak megtervezéséhez.

Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,
ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A sze rződéskötés megtörtént, a szakmai egyeztetések a
partnerek között folyamatosak.

szerződő

42 . számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN"
PKAB-74/2018
1 OOO OOO OOO Ft.1 OOO OOO OOO Ft.100%
Kezdet: 2019 .02.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A Támogatási Kérelem jelenleg bírálat alatt van .

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

1nfra stru ktú ra-fejlesztési

Stratégia

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

fenntartható

fejlődésre

és
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A pályázat tervezett fejlesztései:
Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése:
A Stadion utca

felől jelentős

balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca -

Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész
direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak, ezért
körforgalom

megvalósítása

tervezett.

Megvalósulnak

továbbá

a

közmű

védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési,
valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az
átalakuló csomópontok térvilágítása.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont
tekintetében az

építtetői

feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő zártkörűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki 2018. május S. napján.

A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre kerülő támogatási
szerződés

aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és

Nyíregyháza

Megyei

együttműködési

Jogú

Város

Önkormányzata

között

konzorciumi

megállapodás megkötése szükséges.

A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák
és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített
kialakítású áttervezése mellett:
A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció
valósult meg. A tervezési szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az
út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő
közlekedési ill. ahhoz kapcsolódó létesítmények (járda útburkolathoz történő
hozzáigazítása, útszegély-átépítések, útburkolat felújítás, kerékpárúti kapcsolatok
és parkoló sávok, valamint szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények)
kerültek megtervezésre. A gyalogos átvezetési pontoknál térkő útburkolat, a teret
határoló utaknál pedig az akadálymentesített és homogén burkolatfelület
biztosítása,

közműkiváltási

igények

és

új

pályaszerkezet

építési

igények

csökkentése érdekében aszfalt burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek
melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint
a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat
tervezésére került sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor
u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet
tartottuk meg.
A park és környezetének egységes megjelenítése érdekében, az út és járda között
meglévő

közút és járda megvilágítását biztosító térvilágítás felülvizsgálandó, és az

oszlopok parkban alkalmazottakhoz igazodó típusúra áttervezendő.
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A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű
műszaki

tervdokumentáció, valamint a

jogerős

építési engedélyek rendelkezésre

állnak.
A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:
-

Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:

557.154.854 Ft
-

Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:

442.845.146 Ft
Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási,
kivitelezési és műszaki ellenőrzési díjakat.
A projekt tervezett összköltsége:

1.000.000.000 Ft
Az igénylendő támogatás összege:
1.000.000.000 Ft
Saját erő:

0 Ft
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató

A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018 . december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási
kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019.03.07. napján
támogató által aláírásra került, hatályba lépett. A program indulásakor a tervezői
feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési
értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervező i feladatok ellátása
tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére
2017.11.17. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2017.11.23 . napján
megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Roden Kft.-vel kötött
tervezési szerződést 2017 .12.13. napján. Teljesítési határidő 2018.03.30. A
vállalkozó feladata az engedélyes műszaki tervdokumentáció elkészítése,
közműtanulmány elkészítése, valamint a hatósági engedélyek és igazolások
beszerzése . A dokumentáció leszállítását követően az engedélyezési eljárás
keretében a Stadion utca - Kótaji út- Hímes utca -Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomó pont létesítése tekintetében az ITM a NIF Zrt.-t jelölte ki
építtetőnek. Az építtetővel a tárgyalások megkezdődtek, a konzorciumi
megállapodás előkészítés alatt áll. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás megindításához szükségessé vált a kiviteli szintű
tervdokumentáció beszerzése. A beszerzéshez a Kbt. 117. §.-a szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely 2019.07.08. napján
megindításra került. Az eljárás eredményeképpen, 2019.10.11. napján a BenczúrBessenyei terek tekintetében a Bartherv Bt.-vel, valamint a Stadion utca - Kótaji út
- Hímes utca -Vasvári Pál utca csomópont tekintetében pedig a Mélygépterv Kft.vel került aláírásra a szerződés. Teljesítési határidő 180 nap. A kiviteli szintű
tervdokumentáció leszállítását követően kerülhet előkészítésre mind a két
projektelem esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítése, illetve lefolytatása. A konzorciumi megállapodás előkészítés alatt van.
Nem releváns.
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11

problémák,
nehézségek:

43. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és befejezése :
Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
MODERN VÁROSOK PROGRAM

400.000.000 Ft.400.000.000 Ft.100%
2018.09.17. - 2020.06.30.

2019. július 22 .

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A Kállay-kúria felújításának II. üteme az 1. ütemben felújított épülethez
nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által
használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős,
jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás,
konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek) :

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló
1495/2015. (Vll.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti
örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi
számon

nyilvántartott

részének

felújításának

támogatása

érdekében

született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított. A
Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben

befejeződött .

A beruházás 2.

ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése alapján mintegy
bruttó 399 millió forint.
Az

1209/2018.

(IV.

5.)

számú,

az

állami

vagyont

érintő

egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállaykúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a
Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az
Önkormányzat legyen.
2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött
megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat
tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba

vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.

293
Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (11.
13.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához
- a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994.000.000 Ft költségvetési
forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges,
de legfeljebb 400.000.000 Ft többletforrást biztosít. A határozat értelmében
a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi
szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg,
mellyel

lehetőség

nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így

felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítésére .
Nyíregyháza

Megyei

Miniszterelnökséggel
előterjesztést

Jogú
és

Város

az

Önkormányzata

Emberi

Erőforrások

egyeztetve

a

Minisztériumával,

készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a

Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása
II. ütem" címmel. A projekt megvalósítására létrejött Támogatói Okirat 2019 .
július 22. napján lépett hatályba.
A projektmenedzsment szervezet 2019 . április l. napjával kezdte meg
működését.

A projekt megvalósítására kiválasztásra került

tervező, műszaki ellenőr,

közbeszerző,

valamint tájékoztatás és nyilvánosságot biztosító

vállalkozó .
A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a

kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019 . március 6-án elindult. Az
eljárás 2019. április 9-én visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a
kiegészítő

tájékoztatáskérések a közbeszerzési dokumentáció módosítását

tették indokolttá.
A 2. körben 2019. április 15-én indított

kivitelező

kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés megkötésére
2019. július 12. napján került sor, 200 nap kivitelezési idővel. A 2019. július
16. napján történt munkaterületátadását követően a korábban elkészült 1.
ütem területén a munkavégzést az MNV Zrt. a birtokbaadás időpontjáig nem
biztosította. Az Önkormányzat és az MNV Zrt. között a birtokbaadásra 2019.
október 1. napján került sor, amelyet követően a kivitelező részére a teljes
munkaterület biztosítására

2019.

október 4. napjától került sor,

a

munkaterület teljeskörűen ekkortól vált biztosítottá . Ezen okból kifolyólag a
kivitelező

önhibáján kívül 80 napos késedelembe esett, az ezt kezelő

kivitelezési szerződés módosítás előkészítés alatt áll.
A

tervezett

„ Nyíregyháza

látványkoncepciójának

város

elkészítésére

története

ötletpályázat

című

került

kiállítás"
kiírásra.

A

látványtervek elbírálása megtörtént, a koncepció kidolgozásra került.
A projekt jelenlegi, Támogató Okiratban rögzített befejezési határideje 2019.
szeptember 30., amelyet az elhúzódó közbeszerzési eljárásra, valamint a
kivitelezés késedelmére való tekintettel 2019. szeptember 25 . napján kelt
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határidő

hosszabbítási

kérelemben

2020.

június

30-ig

kívánunk

meghosszabbítani.
Az eszközök beszerzésére, szállítására, a kiállítás berendezésére, va lamint a
használatbavételi engedély megszerzésére a

műszaki

átadás-átvétel sikeres

lezárása után kerül sor.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

-

44. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege :

Támogatási intenzitás
{%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormá nyzatá ná 1"

28 280 OOO Ft
28 280 OOO Ft
A 2. évtől kezdődően a teljes körű Casco biztosítás éves költsége ~ 290 OOO Ft a
két gépjárműre, valamint a teljes körű gépjármű felelősségbiztosítás éves
költsége ~ 150.000 Ft a két gépjárműre
100%
2019.02.01. - 2022.10.31 . (támogatási kérelem adatlapon rögzített)
2019. május 9.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, hogy a

közlekedésből

származó üvegházhatású

gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal
tö rténő

átjárhatóságának megteremtése.

A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el
először. Valamint NYMJVÖ számára fontos a lakosság irányába történő

szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos gépjárművel
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek) :

történő

közlekedése.

A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra. Támogatói döntés az
Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2019.02.12-én született. A
Támogatási Okirat 2019. május 9-én került aláírásra, a 100%-os támogatási
összeget, egyösszegben 2019. május 15-én kaptuk meg. A projekt előkészítése
megkezdődött.

A program indulásakor a gépjárművek beszerzése kapcsán piackutatást
végeztünk, amely alapján a

gépjárművek műszaki

specifikációját, illetve a
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kereskedelmi követelményeket illetően igazságügyi szakértő bevonására volt
szükség.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Elektromos
gépjárművek

beszerzése 2 részben" tárgyban a Kbt. 117. §-ban meghatározott

módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le. A dokumentumok jóváhagyását követően 2019.06.14-én az ajánlati
felhívás közzétételre került, melyhez tisztázó kérdések érkeztek. A módosított
ajánlati felhívás 2019.06.25-én lett közzétéve . Ajánlattételi határidőig, 2019.
07 .04. 10.00 óráig, egy ajánlat érkezett az ajánlati felhívásra. Az ajánlatok
bontására 2019.07.04. 12.00 került sor, melynek eredményeként a nyertes
ajánlattevővel 2019 . augusztus 7-én szállítói szerződést kötött az Önkormányzat.

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Duna Autó Zrt. lett. Az
elektromos gépjárművek beszerzése kapcsán a teljesítési határidő az S
személyes Nissan Leaf gépjármű esetében 3 hónap, a 7 személyes Nissan eNV200 Evalia esetében pedig 8 hónap. A Duna Autó Zrt. mindkét autó beszerzése
kapcsán előteljesített, az S személyes gépjárm űvet 2019. szeptember 17-én, a 7
személyes gépjárművet pedig 2019. október 4-én leszállította.
A támogató által előírt fenntartási időszak: az elektromos gépjárművek
forgalomba helyezésének napjától számított 3 év.
A környezeti terhelés csökkentése érdekében kiemelten fontos a lakossági
szemléletformálás, melynek jó eszköze lehet az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos gépjárművel történő közlekedése .
A kapcsolódó egyéb feladatok (pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése,
üzemeltetési

és

üzembentartó

szerződések

megkötése)

megvalósítása

folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

A gépjárművek aktiválása folyamatban van.
A gépjárművek használata kapcsán az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
mint Támogató szervezet írásbeli hozzájárulását várjuk ahhoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonába került gépjárművekre (Nissan Leaf - S személyes;
Nissan eNV200 - 7 személyes) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
üzemeltetési

szerződést

köthessen

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Polgármesteri Hivatalával.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának külön adószámmal rendelkező szakapparátusa,
melynek

működését

nagyban

segítené,

amennyiben

az

Innovációs

és

Technológiai Minisztérium, mint Támogató szervezet írásbeli hozzájárulását
adná az üzemeltetési és üzembentartói szerződés megkötéséhez.
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45. számú adatlap
PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCI ÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA

Bruttó 15.000 EUR
Bruttó 15.000 EUR

Támogatási intenzitás
{%):

100%

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:

2019. szeptember 26. - 2021. április 19.

Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

2019 . szeptember 26.
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet
legfőbb színterein, így példá ul a parkokban, a köztereken, a
középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a
múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli
internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók
rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdíta n i a Wi Fi4EU kezdeményezés.
A projekt főbb t evékenységei: A WiFi4EU-utalvány fedezi a
berendezések és a hotspotok telepíté sének költségeit. Az uta lványban
részesülő önkormányzatoknak vállalni uk kell, hogy az adott közterületen
ingyenes és jó minőségű wifi-kapcso lat biztosítása céljából legalább 3
évig fizetik az internet-hozzáfé rés díját (internet-előfizetés), valamint a
berendezések
rendeltetésszerű
üzemét biztosító
karbantartás
költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró
(kb . 4,8 millió forint) .
A kedvezményezett az utalvány helyi piaci értékét tükröző
mennyiségben telepít hozzáférési po ntokat (AP) . Azonban legalább a
következő mennyiséget kell telepít eni a beltéri és kültéri AP-k
kombinációjától függően :
Kültéri AP-k m inimális száma

Beltéri AP-k minimális száma

10

0

9

2

8

3

7

s

6

6

s

8

4

9
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Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási idő szakok,
kifizetési kérelmek):

3

11

2

12

1

14

0

15

A megvalósítás során a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy
minden egyes AP:
•
támogatja a párhuzamos kétsávos (2,4Ghz-5Ghz) használatot;
•
S évnél hosszabb támogatási ciklussal rendelkezik;
•
meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 5
év;
•
az egyes WiFi4EU-hálózatok szintjén külön erre a célra szolgáló,
központosított irányítási ponttal rendelkezik;
•
támogatja az IEEE 802.lx szabványt;
•
megfelel az IEEE 802.llac Wave 1szabványnak;
•
támogatja az IEEE 802.llr szabványt;
•
támogatja az IEEE 802.llk szabványt;
•
támogatja az IEEE 802.llv szabványt;
•
képes legalább 50 egyidejű fel használó kezelésére a te ljesítmény
romlása nélkül;
•
legalább 2x2 MIMO-val (mu ltiple input, multiple output)
rendelkezik;
•
megfelel a Hotspot 2.0 szabványnak (Passpoint Wi-Fi Alliance
hitelesítő program) .
A projekt Támogatási Megállapodása 2019.09.26-án ellenjegyzésre
került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)
által. A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre. Jelenleg a
WIFI telepítő cég kiválasztása és a telepítési helyszínek kiválasztása
folyik.

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:
46. számú adatlap

PROJ EKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

M ESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

Projekt összköltsége:

A projekt becsült költsége 3.000.000.000 Ft, amelynek lehívása 2020-ban és
2021-ben tervezett.

Támogatás összege :

105.516.400 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100%
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. január 1. (a projekt előkészítése megkezdődött)
Befejezés: 2021. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2019. szeptember 4.

Kapcsolattartó

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai
vonzeröjének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.
Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit
minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor
a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása,
aminek a vonz ereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára
kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu
meglátogatása . Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de
természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges
játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza . A
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a
betyárvilág elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vásári
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre . Kialakításra kerülnek népmese
utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődök, klasszikus
játszóház is ké szül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül
kialakításra . A terület nagy részét a telepített klasszikus szórakoztató játékok
a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.

Projekt jelenlegi
állása :

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt
előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok
Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív
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Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és
annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13 .) Korm . határozata
értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében
megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak
valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból
származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat
megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a Modern
Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP
forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4
konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én,
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.
o

a „Mesekert"

elnevezésű

fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kerül finanszírozásra .
A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének
előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019.
(V. 17.) Korm . határozata a Beru házás előkészítéséhez a 2020. költségvetési
évben 105 516 400 forint összegű költségvetési támogatást biztosít az
Önkormányzat részére.
Egyéb problémák:

-

47 . számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás összege :
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI
TERÜLETI
EGYÜTIMŰKÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS
2018.
ÉVI
MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

3.333.333 Ft
3.000.000 Ft
90 %
Kezdet: 2019. április 01.
Projekt fizikai befejezésének napja : 2019. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019 . július 3.

300
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETI
igazgató
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,
mely mintegy 424,69 km 2 -nyí területet és 214.052 fős lakosságot jelent.

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:
•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

•

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázat az Európai Határvárosok ETI
nyújt támogatást.

működési

költségeinek fedezésére

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser) . A támogatás további
lehetőséget biztosít honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj
megtérítésére.
A Csoportosulás 2019. július hónapban tartotta legutóbbi közgyűlését
Nyíregyházán. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a
csoportosulás honlapján .
Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ
menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely
találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk
kézből történő

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

hozzájutásához

első
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11

problémák,
nehézségek:
48. számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE
SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL

Projekt tervezett
összköltsége:

1.379.739 EUR
Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR

Igényelt támogatás
összege:

ERFA 85%: 153.214 EUR
Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
Önerő 5%: 9.013 EUR

Támogatási
intenzitás(%):

85% ERFA
10% nemzeti társfinanszírozás
5% önerő
1. fázis
Kezdet: 2019 .07 .01.
Befejezés: 2022 .06.30.
Összesen : 36 hónap

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

JOBB

E-KORMÁNYZATI

INTERREG EUROPE

II. fázis
Kezdet: 2022.07 .01.
Befejezés :2023.06.30.
Összesen : 12 hónap
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Bartók Dávid pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a „helyi e-Kormány" kezdeményezések támogatása,
cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok
és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A
partnerek növelni fogják a he lyi döntéshozók kapacitásait, irányítási
képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és
szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló
közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a
közszolgáltatások
hatékonyságának,
átláthatóságának
és
az
elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a
következő szakpolitikai témákra összpontosít :
1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára
(B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)
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2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és
mobil

applikációkkal

(pi:

készpénzmentes

és

papírmentes

kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal
(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség valósul meg az alábbi városok között:
Genova (Olaszország) -Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként aláírásra
került a projektszintű támogatási szerződés . Jelenleg folyamatban van a
társfinanszírozási támogatási szerződés megkötése .
A projekt keretében 2019 . szeptember 4-6 között került sor a projekt első
partnertalálkozójára Genovában.
A projekt első tematikus eseményére 2019 . október 29-31. között került sor
Gavle (Svédország) városában .
Helyi szinten jelenleg a támogató csoport felállítása zajlik, valamint a helyi jó
gyakorlatok összegyűjtése.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nem releváns

49 . számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt."

Projekt tervezett
összköltsége:

nettó 3.100.000.000 Ft.-

Igényelt támogatás
összege:

nettó 3.100.000.000 Ft.-

Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

100%
Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.
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Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):

Támogató Okirat 1. hatályba lépése: 2019.03.20.

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként

(műszaki,

Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra

jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó
úticélként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas
utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai
fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség
egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a
Sóstói Múzeumfalu.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

1.

Meglévő élményfürdő bővítése

Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten,
földszinti szerkezetépítéssel
-

Gyermek medencetér

bővítése

kialakítása földszinten vizes

gyermek élményelemekkel
2.

50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése
50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág
építése
-

Fogadó épületrész kiépítés,

beléptetővel,

szociális blokkal

földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage
helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,
3. Új kültéri gyermekvilág kialakítása
Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel
Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ
kialakítása
Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása
Szociálisblokk építése
4. Kapcsolódó technológiai fejlesztések
Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása
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Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása
Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág
fedésén
S.

Sétányok

és

zöldfelületek

általános

rendezése,

új

élményelemek

(kertészet,

öntöző

megközelítésének kialakítása
Zöldfelület

rekonstrukció

rendszer,

térvilágítás, utcabútorok)
Térburkolás
6.

Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül

7. Eszközbeszerzés
napozóágy
poolbár étkező garnitúra
úszómesteri szék
elektromos masszázságy
elektromos jármű telephelyen belüli szállításra
defibrillátor
sávelválasztó kötél
takarítógép
medence porszívó
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
idősza kok,

kifizetési
kérelmek) :

Az 1. támogató okirat 2019. 03. 20.-án lépett hatályba, amelynek keretében
14 980 OOO Ft összegből finanszírozásra került a projekthez kapcsolódó előzetes
megvalósíthatósági tanulmány és műszaki adatszolgáltatás. Az 1. támogató
okiratban rögzített tevékenységek elvégzésre kerültek, záró kifizetési kérelem és
beszámoló benyújtásra, elfogadásra került.
Következő lépés a 2. támogató okirat előkészítése, amely során a közbeszerzési és
tervezési feladatok és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása
valósulna meg.

A 2. támogatói okiratban rögzített feladatok teljesítését követően léphet a projekt
a harmadik szakaszba (3. támogató okirat), amely során a projekt megvalósítása
történne meg előreláthatóan 2021-ben .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nem releváns
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50. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Közművelődési érdekeltségnövelő

támogatás 2019.

422.000 Ft
151.000 Ft
271.000 Ft
35,78%
Kezdet: 2019 .11.13.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

2019.11.12.

Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdetett meg Magyarország
2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3 melléklet II. 4. A) pont
szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra .
A pályázat célja a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése
érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású vagy intézmény, vagy közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 szeptemberében
nyújtott be pályázatot a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
elnyerésére.
2019. október 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a
pályázatunkat 151.000 Ft értékben támogatják, 271.000 Ft önerő
felhasználása mellett. A felhasználható összegből az alábbi fejlesztéseket
tervezzük megvalósítani :
Művelődési

•

Városmajori

•

Kertvárosi Közösségi Ház tekintetében: Mobil úgynevezett aktív

Ház tekintetében: Projektor beszerzése.

hangfal beszerzése.
•

Jósavárosi

Művelődési

vetítővászon,

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

Ház

esetében:

asztali

cd

lejátszó,

valamint nyomtató beszerzése.

2019. november 12-én megtörtént a Támogatói Okirat kibocsátása az Emberi
Erőforrások Minisztériuma részéről.
A továbbiakban a fent megnevezett eszközök beszerzése és üzembe
helyezésére fog sor kerülni.
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kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt végrehajtásának határideje 2020. december 31.

Nem releváns.

51. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

Kubinyi Ágoston Program - „Egy gyűjtő világa" - a Péchy-Kovács gyűjtemény új
állandó kiállításon történő bemutatása

bruttó 24.381.111,-Ft,
bruttó 21.943.000,-Ft,
90%

2019 . 12.01-2020.12.31.

2019. november 14. - Értesítő levél a döntésről

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfaluban a Gyulaházi parókiájában kerül
kialakításra az „ Egy gyűjtő világa" című a Péchy-Kovács gyűjteményt bemutató
interaktív kiállítás.
A projekt keretén belül az épület 5 termének komplex felújítása és a kiállítás
teljeskörű

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

kivitelezése valósul meg.

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 15én küldött értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárság Múzeumi Főosztálya.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre
kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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52. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma :

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020

bruttó 3.940.000,-Ft,
bruttó 3.940.000,-Ft,
100%

2019. 12.01-2020.12.31.

2019. november 13 - Értesítő levél a döntésről

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A 2019. évi Járásszékhely Múzeumok Támogatása pályázat a Jósa András Múzeum
műtárgyvédelmi feltételeinek fejlesztésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak.

A pályázat keretében az Múzeum iparművészeti raktárának fejlesztése és a
Benczúr Gyula munkáságát bemutató kiállítótér műtárgy környezetét szabályzóellenőrző

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

párásító berendezés kerül beszerzésre.

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 14én kaptunk értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárság Múzeumi Főosztályától.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre
kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére .

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

53. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

Önkormányzati étkeztetési
konyhafelújítás)
43 464 123 Ft
21732061 Ft
50%

fejlesztések

támogatása

(Babaház

Bölcsőde
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2019.06.01
Befejezés: 2019.11.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.11.16.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház"
főzőkonyhájának korszerűsítését

Bölcsőde

kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.

Az épület az 1970-es években épült, és
földszinti, északnyugati szárnyában

bölcsődeként

működik

a

funkcionál, melynek

korszerűsítésre kerülő

konyha

épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok
állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A
szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A
vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniailag
is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak
régiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük rég óta időszerű . Az alábbi munkálatok
elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat,
csempeburkolatokat, falburkolatokat,

belső

nyílászárókat kell elbontani. A

gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és
szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el
kell végezni.
A

belső

nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is

indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak
festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

M egva lósítá st
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással érinett
területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és
falburkolatok bontása után új burkolatok készültek, mosogatók, falikutak
beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló
helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés
is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.
A főző- és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre
kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja
augusztus 30 volt. A pályázat elszámolására szolgáló felület jelenleg nem aktív, az
elszámolás határideje 2020.12.31.
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3. számú melléklet 195/2019.{Xll.19} számú határozathoz:
Benyújtott és bírálat alatt

1.
2.

3.

l.

lévő

projektek

Projekt címe és kódszáma
INTERREG DANUBE - TalentMagnet

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETT-20-0004
ki í matudatosságot
valamint
a
erősítő
Helyi
klímastratégia
kidolgozása,
szemléletformálás Nyíregyházán
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET
1980 832 EUR
NYMJV költségvetése: 160 755 EUR
ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR
Nemzeti társfinanszírozás (10%) : 16 075,5 EUR

Önerő összege:

8 037,75 EUR

Támogatási intenzitás
(%):

ERFA: 85%
Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő : 5%

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

2020.06.01. - 2022.11.30.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A „TalentMagnet" projekt fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése
és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok
megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a
tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó
irányítású
résztvevő

együttműködési

partnereket

többszintű ,

nemzetközi

modell kidolgozása a Duna régióban . A projektben

transznacionális,

ágazatokon

átívelő

többszintű

együttműködés jellemzi, az egyetemi, üzleti, politikai/adminisztratív és civil

szervezetek együttműködésével.
A projekt főbb tevékenységei:

-

Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek
kidolgozása, végrehajtása

-

Intézményi kapacitások javítása

-

Stratégia kialakítása
Eszköztár kidolgozása
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Szakpolitikai javaslatok kidolgozása és alkalmazása
Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása .
Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten
kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek
-

nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel

A projekt partnersége:

-

Vezető partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában

(Szlovénia)
-

Projekt partnerek:
o

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

o

Velenje Város (Szlovénia)

o

Első

Magyar

Felelősségteljes

Innováció

Egyesület

(Magyarország)
o

Hargita Megyei Tanács (Románia)

o

Élettudományi Intézet Cassovia Város (Szlovákia)

o

DEX Innovációs Központ (Csehország)

o

Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária)

o

Észak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária)

o

Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország)

o

Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város
(Németország)

o

Apatian Város (Szerbia)

o

Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj
Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Állami

Felsőoktatási

Intézet „Ungvár

Nemzeti

Egyetem"

(Ukrajna)
o

Európai perspektívák Központja (Szlovénia)

o

Leoben Holding GmbH (Ausztria)

o

Európai Oktatási Alapítvány (Németország)

o

Balchik Város (Bulgária)

o

Vares Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Varazdin Város (Horváthország)

o

Ptuj Város (Szlovénia)

o

Leoben Város (Ausztria)

o

Liberec Város (Csehország)

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2019. márciusában került benyújtásra az Irányító hatóság felé. Az első
körös bírálati fordulón a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A második körös
benyújtásra 2019. november 25-én került. A döntésre várhatóan 2019. 1.
negyedévében kerül sor.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.
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2.

számú adatlap

PROJEKT CÍM E/
REG ISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI
TERÜLETI
EGYÜTTM Ű KÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS
2020.
ÉVI
MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETI-20-004
4 203 426,-Ft
igényelt támogatási összeg: 3 783 083,-Ft
90%
Kezdet: 2020. január 01.
Projekt fizikai befejezésének napja : 2020. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma :
(műszaki,

nem releváns

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETI
igazgató
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.
Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

•

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések fe lélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kido lgozása, az EU be lső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, valamint a határokon átnyú ló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érd ekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
együttműködésben

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére
nyújt támogatást.
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A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés keretében foglalkoztatott sza kértők díját (könyvelő, ügyvéd,
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj
megtérítésére.
A pályázat benyújtásra került, amely a KKM részéről elbírálás alatt áll.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege :
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése :
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma :

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Nyíregyházán
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
20 OOO OOO Ft
20 OOO OOO Ft
0 Ft
100 %
2020.02.01. - 2022 .01.31.
Nem releváns.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési
stratégiájában egyik átfogó célként fogalmazta meg a környezettudatos város
képét, melyet az energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
fokozásával kíván elérni. Az Önkormányzat ezen cél elérése érdekében aktívan
lép fel a klíma - és környezetvédelem érdekében, bizonyítja ezt, hogy az
Önkormányzat 2019-ben elnyerte az „Energiahatékony Önkormányzat 201911
díjat. Jelen projekt keretében a környezettudatos város jövőkép elérése
érdekében tervezett Nyíregyháza város klímastratégiájának kidolgozása, mely
előre

vetíti a város 2050-ig elérendő céljait a klíma- és környezettudatosság

terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátásának

mértékét

1990-es évekhez

képest.

A klímastratégiá ba n

megfogalmazandó célok elérése érdekében szükséges a lakosság bevonása,
ezért

a

projekt

szemléletformáló

keretében

a

lakosságot

klímatudatosságot

tevékenységek,

programok

megvalósításával

erősítő

kívánjuk

megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és klímavédelem re.
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A

fenti

célok

elérése

érdekében

jelen

projekt

keretében

az

alábbi

tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
•

Helyi

klímastratégia

azonosító

számú

kidolgozása

KEHOP-1.2 .0-15-2016-00001

a

„Klímastratégia

kidolgozásához

kapcsolódó

módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás"

című

projekt keretében készült útmutató alapján
•

Intézményi, települési, illetve több településen
tematikus

szemléletformálási

átívelő,

programsorozatok

interaktív

szervezése

és

lebonyolítása
•

Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

•

Helyi szereplők szemléletformálása

•

Gyakorlatorientált

ismereteket

átadó,

pozitív,

a

mindennapos

tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat
térségi és

közvetítő

helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és

lebonyolítása
•

A

települési

programsorozathoz

és

figyelemfelkeltő

akcióhoz

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
•

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

•

A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi, szakmai utak
megszervezése és lebonyolítása

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek) :

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

A pályázat 2019 . augusztus 1. napján került benyújtásra. A Támogatási
kérelemhez kapcsolódóan 2019. augusztus 7. napján felszólítás érkezett
hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlás 2019. augusztus 21-én benyújtásra
került. Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság 2019. szeptember S. napján kelt értesítésben a
Támogatási kérelmet jogosultnak ítélte. A Támogatási kérelemhez kapcsolódóan
2019 . november 13-án tisztázó kérdés érkezett, melyek megválaszolásra került.
A pályázat elbírálására várhatóan 2020. 1. negyedévében kerül sor.

Nem releváns.

13./ napirend : Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

bővítése"

vezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Pénzügyi, a
Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények

ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úré a szó.

314
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot.

Közgyűlés!

A Pénzügyi

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja
elfogadásra az előterjesztést.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez is egy újabb pályázati programunk. Jellemzője
az, ami eddig mindegyiknek - szükség van rá, nagyon fontos. 600 millió forintos pályázat, teljeskörű
finanszírozásban megvalósítandó beruházást tartalmaz. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Rákóczi Ildikó képviselő asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(képviselő } Köszönöm szépen Polgármester úr a szót. Már csak 1 gondolatot
szeretnék. Ez nagyon fontos, ahogy polgármester úr is mondta, hisz a bölcsődei férőhelyek a
Gyermekjóléti Alapellátás része . S ebben az előterjesztésben tényleg olvashattuk, hogy 8 bölcsőde újul
meg, és emellett pedig új bölcsőde is épül. Tehát ez is jól mutatja a város fejlődését a Gyermekjóléti
Alapellátás részeként, hogy fejlődik a bölcsődei ellátásunk. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez az
előterjesztéshez? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
196/2019. (Xll.19.) számú
határozata
A TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra
benyújtandó pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívás kereté ben benyújtandó, 1 új bölcsőde
építését és 8

bölcsőde

fejlesztését tartalmazó 600.000.000 Ft összköltségvetésű, 0% saját erőt igénylő

pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért.
Felelős :

Dr. Krizsai Anita, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt osztályvezető,
Szociális és Köznevelési Osztály,
Hagymási Gyula, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős referatúra vezető,
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

14./ napirend : Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

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 6 igen szavazat mellett javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztés, 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 Közgyű l ést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
197/2019.{Xll.19.) számú
határozata
állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormá nyzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 15030 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Melléklet a 197/2019.(Xll.19.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT
A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az Önkormányzat által
benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az ingatlan-nyilvántartásban
Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „vásá rtér" megnevezésű ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos- önkormányzati feladatok elősegítése érdekében,
állatpark bővítése céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35910 számú megállapodás alapján került az
Önkormányzat tulajdonába.
Az ingatlan adatai az SZT-35910 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése:

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

15030

területe:

1323 m 2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója:

15731766-8411-321-15

adószáma:

15731766-2-15
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Az ingatlan természetben a Nyíregyházi Állatpark területének részét képezi, a megállapodásban
rögzített cél megvalósult.
Az ingatlan adataiban történt változás:
A tárgyi ingatlant is érintően az Állatpark területének telekcsoport újraosztására került sor 2016.
évben. A változás után kialakult ingatlanok, s jelenlegi adatai:
15010/2 hrsz.

kivett állat és növénykert, 1 állatparki épület, látogató központ, hópárduc kifutó,
új pénztár és vizesblokk
23 ha 6223 m2

15010/5 hrsz.

kivett ifjúsági tábor, Pangea Ökocentrum, 3 egyéb épület

15010/6 hrsz.

kivett magánút

1ha4875 m2
1413 m 2

A megszűnt 15030 hrsz-ú ingatlan területe természetben a 15010/5 hrsz-ú és 15010/6 hrsz-ú ingatlan
része.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSÉNEK

198/2019.(Xll.19.) számú
határ o za ta

állami vagyonba t artozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban el ő írt kötelezettségek teljesítéséről
A

Közgyűl és

az előterjesztést megtárgyalta, és
az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormá nyzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 8844/20 helyrajzi számú
ingatlan ra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Melléklet a 198 /2019.(Xll.19.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.} számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdon ba adásra irányuló kérelem - alapján az

ingatla n-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvet t „ beépít et len
terület" megnevezésű ingatlan térítésment es önkorm ányzati tu lajdon ba adásáról dönt öt t.
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A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében, közút kialakítása céljából került sor.

Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35911 számú megállapodás alapján
került az Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35911 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése:

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

8844/20

területe:

501 m2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója :

15731766-8411-321-15

adószáma:

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Szeder utca részét képezi, az Önkormányzat a területet rendbe
tartja, gyommentesítéséről időszakosan gondoskodik.
A tervezett beruházás költségvetési forrás hiányában még nem valósult meg.
Az ingatlan adataiban az átvétel óta nem történt változás.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

15./ napirend: Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási
Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

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

Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az
elnököket, ismertessék a bizottságok a véleményeit. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés

és határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Közgyűlés!

A Pénzügyi

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e va lakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztést elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

199/2019.(Xll .19.) számú
hatá r ozata
a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,
a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2019. évi Éves Közszo lgáltatási Szerződés módosítását jelen
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert a sze rződés módosítás aláírására .
Utasítja:

a Gazdasági

Osztály vezetőjét

végrehajtására.

a szükséges költségvetési

átcsoportosítások
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Melléklet a 199/2019. (Xll.19.) számú határozathoz

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., statisztikai számjele : 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc
polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat"
másrészről: NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.1509-060275, képviseletében : Petró Árpád ügyvezető), továbbiakban „ Közszolgáltató",
együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2019. február 07. napján Éves Közszolgáltatási
Szerződés jött létre 2019.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2019. évi
Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Éves

A 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi
szöveg lép:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit Kft . részére a 2019. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének
ellentételezésére bruttó 4.341.160 e Ft, azaz bruttó négymilliárd-háromszáznegyvenegy
millió-egyszázhatvanezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az
általános forgalmi adót is tartalmazza.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2019. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú
mellékleteivel módosítják.
4. A

szerződés

egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.
6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
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Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

1. számú melléklet

2019. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő 2019. évi beruházások, felújítások meghatározása
Tervezett útépítések és útfelújítások 2019. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

Útépítés
Útfelújítás
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,

Megjegyzés

hossz m
6026 m
721 m

20 utca esetében
1 utca esetében

műszaki

Előirányzat

bruttó összege

1030 816 e Ft

ellenőrzés)

Tervezett járdafelújítás 2019. évben
Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat
építés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,

hossz m

1934

Megjegyzés

Előirányzat

bruttó
összege

4 utca esetében
241909 e Ft

mű sz aki ellenőrzés)

Tervezett játszótér létesítés, felújítás 2019. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
9 helyszín

Műszaki

Kombinált/egyedi játékvár

tartalom

Előirányzat

bruttó
összege
108 568 e Ft
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Tervezett öntözőh álózat fejlesztés 2019. évben
Felúj ítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
Műszaki tartalom

Előirányzat

Öntözőhálózat fejlesztés

2 helyszín

bruttó összege

11176 e Ft

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2019. évben
Beruházás műsza ki leírása, mennyiségi és/vagy mi nőségi követelmények
Mennyiség
28 helyszínen
56 db oszlop
96 db lámpa
2560 m hálózat

Előirányzott

bruttó
összeg

Műszaki

tartalom
A korábbi években beérkezett, jogosnak
ítélt
közvilágítási
bővítési
és
rekonstrukciós igényekből a legfontosabb
fejlesztések {meglévő oszlopra történő
lámpatest felszerelés, leromlott állagú,
vagy veszélyesnek ítélt há lózatszakaszok
há lózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési feladatok)
végrehajtása a
1 rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

46 519 e Ft

Városüzemeltet ési feladatok ellátásához tervezett gépbeszerzés 2019. évben
Felújítás műsza ki leírása, m ennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

Mennyiség
5 db

tartalom

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges gépek beszerzése

Elői rányzat

bruttó
összege

99 570 e Ft

Zöldfelületi fenntartási fejlesztési feladatok 2019. évben
Felújítás m ű szaki leírása, m ennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség

1 helyszín

Műszaki

tartalom

Robinson dombon fejlesztéshez kapcsolódóan a
J balesetveszélyessé vált déli l épcsősor és
szánkópálya felújítása

Előirányzat

bruttó
összege

20 037 e Ft
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2. számú melléklet

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2019. évi előirá nyzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2019. üzleti évben az
Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az
alábbi előirányzatokat biztosítja:

1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés

e Ft

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás
Közfoglalkoztatás
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés
Állategészségügyi feladatok
Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés
Összesen:

16./ napirend : Előterjesztés a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névha sználati
utólagos jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Zagyva Gyula, a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője

124 500
433 019
170 OOO
205 OOO
133 030
12 600
34445
176 210
728 061
2 224 725
99 570
4 341160

hozzájárulás
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tá rgyalta.
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 megtárgya lta, és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés

és határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e va laki nek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Babosi György képviselő úré a szó.
Babosi György:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű lés! Az el őterjesztés alapján jutott
nekem eszembe, - de lehet, hogy már létezik ilyen, nem tudom, - hogy közösségi oldalakon is a város
nevének használatát valahogy szabályozni kellene vagy megnézni, hogy ki használhatja. Hát konkrétan
a facebook-on a város nevét anélkül, hogy mellé írná, hogy mi lyen szervezet használja a logónkat - és
többen használják, illetve a címert, nem is a logót. Ebben tervezünk-e valami állásfoglalást vagy
felügyeletet? Létezik e ilyen? Ha létezik, akkor ellenőrizzük-e? Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni vagy kérdezni az
előterjesztéshez?

Nem látok jelzést, főjegyző úrnak adom meg a szót.

Dr. Szemán Sá ndor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgá rm ester úr, tisztelt Képviselő
úr! Rendeleti szabályozása létezik ennek a kérdéskörnek, de kon krét felvetés alapján meg fogju k
vizsgálni, hogy minden részletre kiterjed-e. Úgy látom, hogy alpolgá rmest er úr ki fog egészíteni.

Dr. Ulrich Attila:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
Létezik egy arculati-terv, egy városi arculati-terv, ami szabályozza azt, hogy Nyíregyházán a város,
illetve a város nevét használók milyen környezetben, milyen színekke l, mi lyen emblémákkal tehetik ezt
meg. Van erre egy régebbi szabályozás, de ahogy főjegyző úr is mondta az interpellációval
kapcsolatban, még ezt akkor a továbbiakban

ellenőrizni

fogjuk. Köszönjük.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nem látok több hozzászólót, szavazás következik. Kérem
a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáró l.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot :

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
200/ 2019.(Xll.19.} számú
határozata

a Város-Kép Nonprofit
jóváhagyásáról

Kft.

részére

kiadott

névhasználati

hozzájárulás

utólagos
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A

Közgyűlés

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának végzése szerint, a Nyíregyházi Városi
Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásának bejelentése alapján indult
nyilvántartásba vételi eljárásban, a lineáris médiaszolgáltatás bejelentéséhez kapcsolódó
engedélyezési

eljáráshoz,

a

médiaszolgáltatás

állandó

megnevezésében

szereplő

Nyíregyháza, mint településnév használatához hozzájárul.

17./ napirend : Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park
Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és
Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az
elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi
Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a határozat- tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

201/2019.(Xll.19.) számú
határozata
Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai
Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és a Technológiai Transzfer Központ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit
Kft. részére történő üzemeltetésbe adásával - a határozat melléklete szerinti üzemeltetési szerződés
alapján - egyetért.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat melléklete szerinti üzemeltetési
szerződés megkötésére

határidő:

2019. december 31.

Melléklet a 201/(Xll.19.)2019. határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, törzsszám: 731762, adószám: 15731766-2-15, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.), mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., adószám: 11493518-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-064082, bankszámlaszám: 1174400320625739, bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyháza) képviseli: Bartók
Dávid ügyvezető igazgató, a továbbiakban, mint üzemeltető, a továbbiakban Üzemeltető
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.

Preambulum

számú Bamamezős
területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében elnevezésű
pályázati felhívás keretében 5 éves fenntartási kötelezettséggel felújításra került a volt

1.1. Felek megállapítják, hogy a TOP-6.3.1-15-NYI-2016-00001

parancsnoki épület melyet a jövőben az Önkormányzat Technológiai Transzfer
Központként kívánja üzemeltetni.
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1.2. Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város Önkormányzata

üzemeltetési kötelezettséggel

határozatlan időre, üzemeltetésbe adja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló nyíregyházi 31653/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 2 ha 3799 m2
területnagyságú ingatlanon lévő 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út alatti

11

Kivett

beépített terület (5 db egyéb épület és udvar) megnevezésű ingatlanból a Technológiai
Transzfer Központ elnevezésű épületet, valamint annak felszerelési és berendezési
tárgyait a megtekintéskori állapotban.
1.3. Szerződő felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog
gyakorlásának
előírásaira

szabályozásáról

szóló

48/2012.(Xll.14.)

önkormányzati

rendelet

figyelemmel a megállapodás tárgyát képező vagyonelemek hatékony,

gazdaságos és szakszerű üzemeltetése érdekében az alábbi megállapodást kötik:

2. A megállapodás tárgya, hatálya

2.1 Az Önkormányzat üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető üzemeltetésbe veszi 2020.01.01.
napjától kezdődően határozatlan időre a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló nyíregyházi 31653/15
hrsz. alatt nyilvántartott, 2 ha 3799 m2 területnagyságú ingatlanon lévő 4400
Nyíregyháza Tiszavasvári út alatti 11 Kivett beépített terület (5 db egyéb épület és udvar)
megnevezésű

ingatlanból a Technológiai Transzfer Központ elnevezésű épületet,

valamint annak minden létesítményével, tartozékával és a kapcsolódó tevékenységek
végzését szolgáló egyéb vagyontárgyakkal együtt (továbbiakban vagyontárgyak).
2.2 Felek rögzítik, hogy a megállapodás tárgyát

képező

vagyontárgyak vonatkozásában a

birtokbaadásra külön jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor 2019.12.30. napjáig.

3.

Üzemeltető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Üzemeltető az üzemeltetést a szükséges engedélyek birtokában kezdheti meg.
3.2. Üzemeltető köteles az átadott vagyontárgyak szakszerű, közegészségügyi előírásoknak
megfelelő

üzemeltetésére, karbantartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági és

egyéb (műszaki, tűzvédelmi, munkavédelmi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi,
állományvédelmi stb.) előírások alapján, azok betartása mellett.
3.3. Üzemeltető a tevékenység ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, továbbá
a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét az üzemeltetés

teljes hatálya alatt biztosítani köteles.
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3.4. Üzemeltető köteles a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az
elvárható

szakszerűséggel

teljesíteni, az üzemeltetés során a jó gazda gondosságával

eljárni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, feladatokat
kellő szakszerűséggel

időben

és

elvégezni, elvégeztetni azzal, hogy a karbantartási feladatok az

Üzemeltető üzleti tervében kerülnek meghatározásra.

3.5. Üzemeltető az igénybevett alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett
munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.
3.6. Üzemeltető az üzemeltetés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon őrzését, állag-, illetve
vagyonvédelmét azok átvételétől kezdődően folyamatosan köteles biztosítani.
3. 7. Üzemeltető köteles a vagyontárgyak működtetését szolgáló gépek és berendezések
vonatkozásában az Önkormányzat által közölt karbantartási szerződések megkötésére
2020.01. 30 napjáig.
3.8. Üzemeltető a tevékenységi körébe tartozóan teljes körű felelősséggel tartozik a
balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.
3.9. Üzemeltető köteles teljesíteni az üzemeltetésében lévő vagyonnal kapcsolatos
jogszabályban, illetve a jelen megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és
elszámolási kötelezettségét.
3.10. Az Üzemeltető az üzemeltetésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a lehető
legrövidebb idő alatt köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
3.11. Üzemeltető

köteles

üzemeltetéséről

minden

évben

az

általa

üzemeltetett

vagyontárgyak

az éves beszámolója keretében a beszámolni.

3.12. Üzemeltető az ingatlanokat és az ingóságokat rendeltetésszerűen, az üzemeltetési
megállapodásnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni, üzemeltetni, szedni annak hasznait.

3.13. Üzemeltető az ingatlant, illetőleg ingó eszközöket albérletbe adás, bérbeadás, illetve
alvállalkozó igénybevétele útján is jogosult hasznosítani.
3.14. Üzemeltető jogosult az üzemeltetett ingatlanok és ingóságok hasznait beszedni, és
köteles az üzemeltetés költségeit viselni, kivéve a kimondottan a tulajdonosra háruló
költségeket, terheket.
3.15. A vagyontárgyak tulajdonlásához kötődő adókat a tulajdonos Önkormányzat, az
üzemeltetéshez kötődő adókat az Üzemeltető köteles megfizetni.
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3.16. Üzemeltető jogosult az üzemeltetésében lévő ingatlanokat saját berendezéseivel
ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a megállapodás megszűnése
esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot
saját költségén helyreállítani.
3.17. A folyamatos üzemeltetéséhez szükséges karbantartás, javítás az Üzemeltető feladata,
amelybe beleértendő az építési, a gépészeti és az elektromos hálózat a mérőhelytől a
csatlakozókig, valamint a technológiai berendezésekhez és az eszközökhöz kapcsolódó
karbantartás. A költségek az Üzemeltetőt terhelik. A rendszeres karbantartás és javítás
által Az Üzemeltető biztosítja a helyiségek és berendezéseinek a mindenkori jogszabályi,
szabványügyi és üzemeltetési megfelelőségét
Az ingatlan üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége az üzemeltetőt
terhelik. Az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott berendezések és eszközök
karbantartása, javítása és felújítása az Üzemeltető feladata .

A karbantartás: a használatban

lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos

üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő
nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

A felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti
műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Nem
minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási tevékenységnek. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó
karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. A felújítás
is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi
növekedéssel.

Az építési felújítási munkálatok elvégzése és költségei nem az Üzemeltetőt, hanem az
Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat az ingatlanokon jogosult az előző pont
szerint szükséges felújítási munkálatokat, állagmegóvó, vagy fejlesztésre irányuló
beruházásokat az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetve akkor is elvégezni, ha ez
részlegesen, és időlegesen korlátozza az üzemeltetőt az egyes ingatlanelemek
rendeltetésszerű üzemeltetésében, szolgáltatásai nyújtásában, aránytalan terhet nem
róva ezzel az Üzemeltetőre.
Az időközönként szükségessé váló rovarirtás költségei az Üzemeltetőt terhelik.
A rendeltetésszerű működéshez szükséges eszközök és készletek biztosításáról az
Üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
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Az üzemeltetés során keletkező valamennyi (veszélyes és nem veszélyes) hulladék
elszállításáról és ártalmatlanításáról saját költségén az Üzemeltetőnek kell
gondoskodnia.
3.18. Üzemeltető éves üzleti tervében javaslatot terjeszt elő az Önkormányzat felé a
vagyontárgyak fejlesztésére, felújítására, az állag és üzembiztonság

megőrzése

érdekében végrehajtandó beruházásokra.
3.19. Üzemeltető az üzemeltetéssel kapcsolatos alapkérdésekben az Önkormányzattal
egyeztetni köteles.
3.20. Üzemeltető az üzemeltetéshez szükséges nem építmény jellegű, illetve építménnyel
össze nem épített, Önkormányzattól tételesen átvett mozgatható tárgyi eszközöket
elhasználódás, üzemképtelenség, gazdaságos üzemeltetésre, használatra való végleges
alkalmatlanná válás esetén saját beruházása keretében és költségére köteles pótolni, és
saját könyveiben nyilvántartani, amennyiben azok a további zavartalan üzemeltetéshez
szükségesek.
3.21. Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott eszközök
nyilvántartásával,

leltározásával,

selejtezésével

kapcsolatban

Nyíregyháza

MJV

Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének EL0-110/1/2014. számú együttes
utasítása szerint köteles eljárni.
3.22. Üzemeltető az üzemeltetéshez szükséges - az Önkormányzat által nem biztosított
egyéb, nem építmény jellegű - tárgyi eszközöket saját költségére, és üzleti kockázatára
szerzi be, és ezeket saját könyveiben tartja nyilván.

3.23. Felek rögzítik, hogy az ingatlan felújítására pályázati forrásból került sor, melyre
tekintettel az Önkormányzat jelen megállapodás mellékleteként átadja az üzemeltető
részére a pályázati felhívás, illetőleg a támogatási szerződés 1-1 másolati példányát.
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási időszak alatt az átadott itt
említett dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti az üzemeltetési kötelezettségeit.

4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

4.1. Az Önkormányzat az Üzemeltetőtől követelheti az üzemeltetésbe adott vagyon
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Üzemeltető
a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot -

az Önkormányzat felhívása

ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet .
4.2. Az Önkormányzat, mint Üzemeltetésbe adó tulajdonos jogosult ellenőrizni az
Üzemeltető

kötelezettségeinek

betartását,

különösképpen

a

rendeltetésszerű
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használat, a kezelésbe adott vagyon értékének megőrzése, műszaki állapot fenntartása
tekintetében .

4.3. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult ellenőrizni az Üzemeltető működésének
zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az üzemeltetésbe adott önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
4.4. Az

Önkormányzat

az

átvett

vagyontárgyak

(épületek,

építmények,

eszközök)

tekintetében jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul intézkedik olyan
felelősségbiztosítás megkötéséről,
eredő

ami az üzemeltetés során előforduló balesetekből

kártérítésekre fedezetet biztosít.

4.5. Az Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik az átadott vagyontárgyak biztosításáról.
4.6. Az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében üzemeltetési hozzájárulást
biztosít az üzemeltető részére a Technológiai Transzfer Központ működtetésére .

S. Ellátott tevékenység díjazása, számlázás

5.1. Üzemeltető a jelen jogügylet tárgyát képező vagyontárgyak üzemeltetéséért 50.000,-Ft

+ Áfa/hó haszná lati díjat fizet az Önkormányzat részére, mely használati díj havi
összegéről számlát állít ki Üzemeltető részére. Az Önkormányzat által számlázott
összeget a számlán feltüntetett fizetési határidőre, az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11744003-15402006-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással
köteles az Üzemeltető teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő összegű kamatot kell az üzemeltetőnek fizetnie . A fizetési
felszólításban megjelölt póthatáridő - a felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanap
elmulasztása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
5.2. Az üzemeltetőt az általa fizetett használati díj mellett, díj terhelik a helyiség
fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi
költségek, melyeket az esedékesség

időpontjában

köteles az illetékes szolgá ltató felé

kiegyenlíteni. Üzemeltető köteles a közművek üzemeltetőivel saját nevére szóló
közüzemi szerződést kötni.
6.

A megállapodás megszűnése

6.1. Jelen megállapodás bármely fél 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja. Az
üzemeltetés bármely okból való megszüntetése, illetve megszűnése elválaszthatatlanul
az ingatlan használati jog megszüntetését is maga utána vonja 30 napos felmondási
mellett.

idő
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6.2. Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a szerződésszegés észlelését követő
30 napon belül a megállapodást felmondani. A súlyos

szerződésszegés

esetei a

következők :

Önkormányzat részéről :
-

Önkormányzat nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének;

-

Önkormányzat nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot, korlátozza e
használatban az Üzemeltetőt;

Üzemeltető részéről:
- Üzemeltető nem

tesz

eleget szolgáltatási,

üzemeltetési, tisztántartási,

karbantartási, javítási kötelezettségének;
-

Üzemeltető nem tartja be (tartatja be) a vonatkozó jogszabályokat

-

Üzemeltető nem tartja be a rendes gazdálkodás szabályait;

6.3. Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani,
ha az Üzemeltető végelszámolási eljárást indít, vagy ellene a bíróság első fokon
felszámolási vagy csődeljárást rendelt el.
6.4. A megállapodás megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a teljes, részére átadott
vagyont az eredeti, átvételkori állapotnak

megfelelő, rendeltetésszerű

használatra

alkalmas állapotban visszaadni.
6.5. Amennyiben az Üzemeltető a vagyontárgyak visszaadására vonatkozó kötelezettségét
írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti, úgy az Önkormányzat jogosult az Üzemeltető
költségére és kárveszélyére azt maga kiüríteni, lezárni illetve saját céljaira birtokba
venni.

7. Egyebek
7.1. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével módosítható.

7.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás tárgyát képező vagyonon harmadik
személynek nem áll fenn olyan joga, amely a biztonságos üzemeltetést akadályozná.
7.3. Kapcsolattartók a jogviszonyban
Az

Önkormányzat

képviseletében:

Kovácsné

Szatai

Ágnes

vagyongazdálkodási

osztályvezető

Az Üzemeltető képviseletében: Bartók Dávid ügyvezető
7.4. Üzemeltető kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján
átlátható szervezet.
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7 .5. Felek megállapodnak, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatosan
felmerülő vitákat tárgyalásos úton

rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól

függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos

illetékességét kötik ki.
7.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint
jelen megállapodás 1.3 pontjában hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá .

Nyíregyháza, 2019 . december hó 19.

18./ napirend : Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe
adására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd Aqua SE. elnöke

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Gazdasági és Tulajdonosi, a Pénzügyi, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság tárgyalta . Kérem az előterjesztőket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először Tormássi
Géza elnök urat.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja a

közgyűlésnek

az

előterjesztés

és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
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Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Közgyű l és!

A Pénzügyi

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó :( Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra .
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 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot :
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
202/2019.(Xll.19.) számú
határozata
A Városi Uszoda SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról
A Közgyűlés
az e lőterjesztést megtárgyalta és a

1.

Városi Uszoda SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásával 2020
december-31. napjáig egyetért azzal, hogy a sze rződés határozott időtartamát megelőző 30.
napig a felek a további üzemeltetési feladatok ellátásának részletszabályait újratárgyalják.

2.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére 60 millió Ft árat nem befolyásoló támogatásként történő
átadásával egyetért.

Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert Városi Uszoda Nyíregyhá za MJV Önkormányzata
ré szére történő térítésmentes tulajdonba adását követően a SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐK Zrt.-vel fennálló üzemeltetési szerződés módosítására, valamint a
támogatási szerződés aláírására.

Határidő :

folyamatos

Utasítja:

A Gazdasági Osztály vezetőjét az Önkormányzat 2019. évi kö ltségvetésében a
Városi Uszoda üzemeltetésére a Vagyoni kiadások kö zött biztosított 60.000 eFt
SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő átcsoportosítására árat nem
befolyásoló támogatásként, amely a létesítmény üzemeltetésére történő
felkészülési költségek, valamint a 2019. évben fe lme rül ő üzemeltetési költségek
fedezésére szolgál.

Határidő:

azonnal
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19./ napirend : Előterjesztés a Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében
létesülő
körfogalom
közvilágítási hálózatá na k Nyíregyháza
Megyei Jogú
Önkormányzata részére történő térítésmentes tu lajdona vételével és üzemeltetésével
kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstra tégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,
Ügyrendi és Etikai, a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az
elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 9 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv :(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgya lta, és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 7 igen
szavazattal 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 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSENEK

203/2019. (Xll.19.) számú
h a t á r oza t a
a Nyíregyháza, Tiszavasvári út. - Szélsőbokori út. kereszteződésében l étesü lő körforgalom
közvilágít ási hálózatának Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes
tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozataláról
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A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és

a NIF Zrt. beruházásában és a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. kivitelezésében a „Nyíregyháza 36. számú főút
(Tiszavasvári út.) és a Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kivitelezése" tárgyú
beruházás során megvalósított körforgalomban kiépített hálózat aktív és passzív közvilágítási elemeit
az Önkormányzat tulajdonba veszi, s a NYÍRVV Nonprofit Kft.-én keresztül gondoskodik a tulajdonba
átvett aktív és passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, azzal a feltétellel, hogy a közvilágítási
rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén esetlegesen felmerülő
ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő áthárítása nélkül menjen végbe.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét a közvilágítási
rendszer elemeinek az átvételével, valamint az üzemeltetési feladatok ellátásával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására .

20./ napirend : Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található
Marso Tenisz Centrum 1. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési
támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Poroszka Norbert, a Marso Tenisz Egyesület elnöke

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Szociális,
Egészségügyi és Sport, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta . Kérem az
elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó:( Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A határozat-tervezet elfogadását a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.

337
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szé pen . Itt ugye arról van szó, hogy 40 millió forint
támogatási összegből megvalósult fejlesztéshez szükséges a tulajdonosi hozzájárulás kiadása. 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 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

204/2019. (Xll.19.) számú
határozata

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz
Centrum J. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért .
Hozzájárul, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 2019. évi
sportléte sítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezé sre álló bruttó
40.000.000,- Ft támogatási összegnek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonát képező 1391/1. helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Stadion u. 24. szá m
alatt található Marso Tenisz Centrum 1. üteme fejlesztéséhez történő felhasználásához és
vállalja, hogy a sportcélú üzemeltetést 15 éven keresztül biztosítja.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a
határozat mellékletét képező Nyilatkozat, valamint tárgyi üggyel
kapcsolatban a jövőbe n esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok
aláírására.

M elléklet a 204/2019. (XI I. 19.) számú határozathoz

NYILATKOZAT 1
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata , 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. - a
továbbiakban: Tulajdonos - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág
szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfej lesztési koncepciói megvalósításának a
támogatása keretében, az EMMI a központi
1

költségvetésből

származó fo rrás terhére

Három (3) példányban kérJO"- aláírni és kettő (2) példányt, a mellékletekkel a BMSK Zrt.-nek visszajuttatni
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biztosítandó pénzügyi támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Tenisz Szövetség 2019. évi
fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a BMSK Beruházási,
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési

Zártkörűen Működő

Műszaki

Részvénytársaságot

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), a továbbiakban: Kedvezményezettet, a(z) Marso Tenisz
Centrum 1. ütem sportlétesítmény-fejlesztés megvalósításához.
A fenti sportlétesítmény-fejlesztés nem építési engedély köteles építési tevékenység.
A támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy
részbeni támogatásával (a továbbiakban: EMMI támogatás).
A sportlétesítmény-fejlesztés helyszíne (Ingatlan(ok)
Ingatlan 1. - megnevezése:

Marso Tenisz Centrum

Helység:

Nyíregyháza

Helyraj zi szám:

139111

Ingatlan-nyilvántartásba

bejegyezett

cím 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 24.

(amennyiben van) :

Tulajdonos tulajdoni hányada:

1/ 1

A Tulajdonos képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint a Tulajdonos önálló
képviseletére jogosult,

a jelen

nyilatkozat

aláírásával

kijelentem,

hogy

a

fenti

sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek szerinti EMMI támogatása esetén, a Tulajdonos
biztosítja az Ingatlan( ok)on a sportlétesítmény-fejlesztés a Kedvezményezett általi
megvalósítását és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett
Ingatlan(ok)

sportcélú fenntartásá nak,

üzemeltetésének,

a

Kedvezményezett a

támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a Támogató
általi jóváhagyásától számított 15 (tizenöt) évig
Kijelentem, hogy az Ingatlan(oka)t

érintően

történő,

folyamatos biztosításáról.

harmadik személy(ek)nek, akár az ingatlan-

nyi lvántartásba bejegyzetlen, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga,
követelése, ami a Tulajdonos fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve
kizárja, illetve az ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
megállapodás(oka)t a Tulajdonos, olyan

időben,

hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a

sportlétesítmény-fejlesztést ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.
Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMMI támogatásra vonatkozó

szerződés

megkötésére, a támogatás folyósítására és fe lhasználására a jelen nyilatkozata szerinti
kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a
megszegése esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és járulékai
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visszafizetésének a kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények sújthatják,
amel;ekböl folyó igény(ei)t érvényesítheti a Tulajdonossal szemben.
Tulajdonos vállalja, hogy a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen nyilatkozatban nem
szabályozott kérdésekben, a Kedvezményezettel külön

szerződésben

állapodik meg.

Dátum: 2019. 12. 19.

21./ napirend : Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Program VI. üteme keretében pályázat benyújtására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Szociális,
Egészségügyi és Sport, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta .
Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök
úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat
mellett javasolja az előterjesztés és határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgárm ester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó:( Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és 9 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgárm ester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal
javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt egy újabb fejle sztés, újabb 100%-os
támogatás a bölcsődék és a tenisz centrum után. Ugye az elmúlt években 12 tornatermet
tudtunk felújítani, most újabb 8-at szeretnénk. Ehhez szól ez a pályázat. Kérdés, hozzászólás?
Nem tudom, Póka Imre képviselő úr már benyomta. Parancsoljon!
Póka lmre:(képvi selő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen
méltattuk és örömünket fejeztük ki a fejlesztés kapcsán . Én el is mondtam a bizottsági ülésen
ugye, hogy nem csak a tornatermek fejlesztését tartalmazza, hanem a kültéri sportobjektumok
fejlesztését is, ami azt gondolom, hogy igen fontos a város életében. Tulajdonképpen a
kérdésem arról szólna, hogy milyen szempontok alapján választják ki ezeket az iskolákat, ahol
a szabadtéri sportlétesítmény fejlesztése fog zajlani? Tehát van-e lista? Van-e prioritás, amely
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az elkövetkező időszakban érinti majd azokat az iskolákat, ahol ezeket a kimondottan
szabadtéri fejlesztéseket érinti a jövőben? Hiszen tudjuk, hogy van mit csinálni és ezért is külön
öröm, hogy elindult ez a folyamat. Tulajdonképpen ebben a döntési folyamatban kik vesznek
részt? Van-e arra lehetőség esetlegesen, hogy - mint ahogy a kitüntetéseknél, javaslatoknál, hogy közös gondolkodás az ellenzékkel? Van-e arra lehetőség, hogy a jövőben egy ilyen fajta
együtt gondolkodás is megvalósuljon? Köszönöm szépen.

Dr.

Kovács

Ferenc:{polgármester) Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése
Nem látok jelentkezőt. Akkor válaszadásra kérem az előterjesztőket.

az

előterjesztéshez?

Kósa Árpád:{polgármesteri kabinetvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt
Képviselő úr! Én csak azt szeretném megerősíteni elsőként, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy
a felsoroltakon kívül, - ahogy polgármester úr elmondta, - mennyi sportfejlesztést sikerült
általában 100%-os támogatási intenzitással Nyíregyházán az elmúlt években megvalósítani.
Még hozzátenném szintén az uszodát is, hiszen ugye az is kvázi az önkormányzat számára egy
100%-os támogatási intenzitással valósult meg. Visszatérve a tornatermekre, valóban a 12
tornatermet követően - most polgármester úr jóvoltából - sikerült egy nagyon gyors reakciót
és reagálást a részünkről megtenni a tekintetben, hogy néhány nap alatt kellett azokat a
tornatermeket kiválasztani, amelyeket ismét felújítunk. Ismét alatt azt értem, hogy az előző
12 után - így természetesen a vagyonkezelő szakemberei ez esetben, akiket bevontunk, illetve
a sportszakemberek. Nevesíthetem is, de hát elsősorban azok, akik - ugye a kézilabda
szövetséghez beadott pályázatról van szó ebben az esetben - figyelembe kellett venni egyrészt
a tornatermeknek az állapotát. Igen, van egy ilyen listánk, hogy mely tornatermeket és milyen
sorrendben érdemes felújítani. Megjegyzem, néhány évvel ezelőtt azt állapíthattuk meg, hogy
minden tornatermet fel kell Nyíregyházán újítani, lényegében mindegyik olyan állapotban
volt. Ehhez hozzá tehetném a Continental Aréna küzdőterét is. Hiszen azért érdemes
visszaemlékezni arra, hogy nemcsak a tornatermeink voltak szörnyű állapotban, hanem
magának a fő sportcsarnoknak a küzdőtere is már alkalmatlan volt a sportolásra. Ugye most
ott állunk, hogy egyébként vannak már olyan termek Nyíregyházán, amelyek nem csak az
utánpótlás sportra, szabadidősportra, hanem élsportra is alkalmasak. Minden ilyen
beruházást így teszünk meg. Most ezúttal arra is figyelnünk kellett, hogy a kézilabda sportág
az adott iskolában jelen van-e? Ez is egy kiválasztási szempont volt ebben az esetben. A
tornaterem mérete is kiválasztási szempont volt. De azt is hagy tegyem hozzá, hogy ha
megnézzük ezeket a pályázatokat, akkor azt is sikerü lt elérni, előzetesen befogadtatni a
kézilabda szövetséggel, hogy nem csak kifejezetten és konkrétan a kézilabda és a sport
tekintetében fontos fejlesztést valósíthatunk meg. Ott van például a Zay, ahol a tetőcserét is,
a felújítást is meg fogjuk valósítani. Tehát nagyon sok szempontot figyelembe kellett vennünk
a rövid idő ellenére. Abban bízom, hogy ezt sikerült is megtennünk. Míg van néhány olyan
tornaterem Nyíregyházán, amelyet érdemes felújítanunk, vannak olyan területek, ahol szintén
érdemes nem csak tornatermekről hogyha beszélünk, hanem a sport infrastruktúráról is
építkeznünk. Én azt hiszem, hogy Nyíregyháza büszke lehet arra, hogy akár az élsport, akár a
szabadidő sport tekintetében is - ennek része az utánpótlás sport is - ma már olyan helyzetből,
ahonnan elindultunk, ilyen jelen állásról beszélhetünk és arról, hogy most is egy ilyen,
várhatóan 100%-os intenzitású fejlesztést sikerült előkészíte n ünk. Köszönöm szépen.
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Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni az
előterjesztéshez? Nem látok jelzést, akkor lezárom a vitát. Ez egy olyan forrás, kvázi
maradvány, amit évvégéig el kell költeni. Itt a hatékony lobbi is. Érdekképviselet
eredményeként jutottunk ilyen pozícióba és valóban 1-2 nap állt rendelkezésre. Nem akarom
megismételni, amit kabinetvezető úr mondott. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Dr.

Kovács

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

205/2019. (XII. 19.) számú
határozata
a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme
keretében pályázat benyújtásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.

Hozzájárul, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem
keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező
- 6465/4. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézménye által használt önkormányzati terület (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.)
- 12707. hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó
Lőrinc Tagintézménye (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.)
- 9655/1. hrsz. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye
(4405 Nyíregyháza, Alma u. 70.)
- 12164/2. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Herman Ottó
Tagintézménye (4551 Nyíregyháza-Oros, Fő u. 60.)
- 777/3. hrsz. NYSzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és
Kollégiuma (4400 Nyíregyháza Városmajor u. 4.)
- 2255/1. hrsz. NySzC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32.)
-1918. hrsz. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Epreskert. u. 64.)
- 2815/8. hrsz. NySzC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Család u. 11.)

intézmények tornatermeinek fejlesztése céljából, valamint a
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- 2263/61 hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
(4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22.)
- 1618/6. hrsz. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert
u. 10.)
- 6098. hrsz. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.)
udvarán szabadtéri kézilabda pályák építése céljából pályázatok benyújtásához,
és vállalja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség - vagy az általa kijelölt szervezet- részére
meghatározott idősávokban az 5 évre szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot
biztosítja.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét tárgyi
üggyel kapcsolatban felmerülő dokumentumok aláírására.

22./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló 11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket 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 a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadására javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó:( Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag
javaso lja a közgyűlésnek elfogadásra a rendelettervezetet.
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 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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NYÍREG YHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉ NEK
28/2019.(Xll.20.) ö n k o r m á n y z a t i
ren d elet e
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendsze réről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi 1.
törvény 55.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását,
működtetését - a
lőtér és a repülőtér kivételével- a NYÍRVV Nonprofit Kft.-n, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-n és
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-n (továbbiakban: Sportcentrum) keresztül látja

„(b)

az

el."
2 .§ (1) Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

Az éves sport célfeladatok tételeinek keretösszegeit a sportkoncepcióban
megfogalmazottak alapján a Közgyűlés határozza meg a támogatási évet megelőző év
december 31-ig. A határozatban foglaltak alapján a keretösszegeket a következő évi
költéségvetési rendelet tartalmazza."

3.§ (1) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3)

Az egyes tételek keretösszegeinek felosztását átruházott hatáskörben, a
sportkoncepcióban előírt feltételek, szempontok fi gyelembe vételével a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi és működteti a sport
célfeladatok teljes rendszerét."

4 .§ (1) Az Ör. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rend el kezés lép:
„ (1) Az Önkormányzat -a városi lőtér és a repü lőtér kivételével - a NYÍRW Nonprofit Kft-n,a
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-n és a Sportcentrumon, keresztül fenntartja és működteti a
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tulajdonában lévő sportlétesítményeket, melyek üzemeltetési támogatásáról az éves
költségvetési rendelet elfogadásakor a Közgyűlés dönt. A létesítmények fenntartásáról az
elfogadott éves üzleti terve alapján a tárgyévet követő május 31. napjáig az üzemeltetésért
felelős társaság a gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági
jelentést készít. A beszámolót az üzemeltetést végző társaság felügyelőbizottsága , az
önkormányzat illetékes szakbizottsági véleményezik. Ezt követően a beszámolót
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere határozatban fogadja el. „

S.§ {1} Az Ör. 25. § (1) bekezdés a} pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a} támogatási év január 10. napjáig Nyíregyháza város honlapján és a Nyíregyházi Napló
című lap soron következő számában a pályázatok véleményezésére jogosult Bizottság
hirdeti meg."
6.§ (1) Az ör. 1. melléklete „ Pályázati adatlap" helyébe az 1. melléklet lép
(2} Az Ör. 1. melléklete „ Pályázati adatlap 2. számú melléklete" helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 1 melléklete „ Pályázati adatlap 8. számú melléklete" helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 2. melléklete „ Rend kívüli támogatási kérelem" helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 2. melléklete „ Rendkívüli támogatási kérelem 2. számú melléklete" helyébe az
5. melléklet lép.
{6} Az Ör. 2. melléklete „ Rendkívüli támogatási kérelem 8. számú melléklete" helyébe a 6.
melléklet lép.
(7) Az Ör. 5. melléklet „ Támogatási szerződés" helyébe a 7. melléklet lép.
követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. rendelkezése it a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7. § (1} Ez a rendelet 2020. január 1- én lép hatályba és az azt

Nyíregyháza, 2019. december 19.
Ezt a rendeletet 2019. december hó 20. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2019. december 20.

1. melléklet a 28/2019.{Xll .20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat tölti ki:

Iktatási szám
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PÁLYÁZATI ADATLAP

.......... (SPORT CÉLFELADAT} TÁMOGATÁSÁRA

20..

Beadási határidő:
20.. „ ........•

Megvalósítási időszak :
20.. „ „ -20„ „ „

1

A pályázó neve:

A pályázó székhelye:

A . A PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100
szó)
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B. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Kérjük, a későbbi kapcsolattartá s érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó
adatokat!

A pályázó adatai (megfelelő rész kitöltendő)

Neve
Adószáma:
Cégjegyzékszáma :
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma:
A pályázó székhelye
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A pályázó levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel)

Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A pályázó egyéb elérhetőségei

Telefon
E-mail címe
Honlap címe (nem
kitölteni)

kötelező

A kérelmező hivatalos képviselője

Név
Beosztás
Telefon
Mobil
E-mail

Köznevelési intézmén
A pályázó típusa Civil szervezet, ala
Vállalkozás
(x jelölés, több
pont is

esület
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Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok
fő

A. Egyesületi tagok száma összesen
B. A támogatásban érintett tagok száma
C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya
D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok
száma
E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x 100)

F. Szakemberek száma
G. Mérkőzések/ versenyek

fő

%
fő

%

nézőszáma

Mely területen érintettek? (felsorolás)

Jelen pályázat benyújtását
megelőző 3 évben pályázott
már sporttámogatásra? (x
jelölés)

csapatsportok
egyéni sportok
egyéb, éspedig

igen
nem

Amennyiben pályázott az elmúlt 3 évben, mely területeken? (A táblázat sorai szükség
esetén bővíthetők.}
Támogatás éve

Támogatás típusa Kérjük, jelölje, ha
sikeres támogatásról
van szó.
(x jelölés)

Korábbi sikeres pályázat
esetén kérjük jelölje, hogy
korábbi
nyertes
támogatásáról határidőre
elszámolt- e és adja meg
támogatási azonosítóját.

C. TARTALOM
1. A pályázat összefoglalása
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a pályázat keretein belül megvalósítandó
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a pályázat által
megvalósított feladatoktól.
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2. A pályázó szöveges bemutatása
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó
területen eddig elért eredményeire.

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen.

Tárgyi feltételek fejlesztése
4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek.

S. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Tétel
Az eszközök és felszerelések tervezett
1 Darabszám Egységár
megnevezése
(várhatóan
felhasználása .
)

Szakmai terv
6. Kérjük, foglalja össze időrendben a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20„. január 1. - 20.. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat
sorait.)
A tevékenység Kezdete
Részt vevő
Szakmai cél:
Vége
leírása
személyek
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Marketing terv
7. Kérjük, foglalja össze időrendben a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20„. január 1. - 20„ december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat
sorait.)
A tevékenység Kezdete
Vége
Részt vevő
Marketing cél:
leírása
személyek

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá!
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9. Költségterv
A feladat megvalósít ása érdekében felmerülő tervezett kiadások :
1. Saját/ egyéb forrás mértéke: ..........................,- Ft
2. Igényelt támogatá s mértéke: ..........................,- Ft
3. Összesen : ..........................,- Ft
Az igényelt t ámogat ásból a feladat megvalósítása érdekében felmerü l ő tervezett költség:
Az igényelt
támogatás terhére

Kiadás megnevezése

Saját/ egyéb
forrás
terhére

1. Bérköltség, egyéb személyi je llegű kifizetések
2. Munkakadókat terhel ő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
SZEMÉLYI JELLEG Ű KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)
3. Anyagköltség, készletbeszerzés (sporteszközök,
sportfelszerelések, sportruházat, egyéb eszközök
beszerzése)
4. Bérleti díjak
S. Szállás, utazási költségek
6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok,
tápálék-kiegészítő k stb .)
7. Egyéb dologi ki adások (nevezési költségek,
díjazás, belép ők, egyéb m ű kö d ési költségek stb.)
8. Egyéb szolgá ltatási kiadások (s portszolgáltatás,
szervezői díj, számlával elszámolt játékvezetői díj,
nyo mdaköltség, médiaköltség stb .)
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)
MŰKÖD ÉS I KIADÁSOK ÖSSZESEN
(1+23+4+5+6+7+8)

A t ámogatás tervezett felhasznál ásának üt emezése a kiadások várható felmerülése szeri nt :
január ............................. Ft
február ............................. Ft
március ............................. Ft
áp rilis ............................. Ft
május ..„ . . • „ ••••.. .. .•...•.. . ••• Ft
június ............................. Ft

július ................................ Ft
augusztus ............ .................... Ft
sze ptembe r ................................ Ft
okt ó ber ................................ Ft
november „ • ••• ••• •••• •• ••••••••••••••••• Ft
december ................................ Ft
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A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és

egyéb

költségvetési

- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét"

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:

a) a szervezet működésének igazolására : a székhelye szerinti törvényszék által a
szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) a szervezet a tárgyévet megelőző („„ évi) - amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a
pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági
mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek
átláthatósága), (1. melléklet)
d) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, (2 . melléklet)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (3. melléklet)
f) nyilatkozat de-minimis támogatásokról, (4. melléklet)
g) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (S. melléklet)
h) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet),
i) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7. melléklet).
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (8. melléklet).
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató
rendelkezésére bocsátja :
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba
vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
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Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő} alkalommal nyújt
be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban
meghatározott okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen
okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további
pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok
nem változtak. A fenti a}, b} pontokban meghatározott dokumentumok
kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától
számított 90 napnál régebbi.
Nyíregyháza, 20„ „„„„„„ „

2. melléklet a 28/2019.(Xll.20.} önkormányzati rendelethez
A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
kapcsolatokra
NYILATKOZAT

előírt

rendezett munkaügyi

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név}:
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése:
nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
számlaszám :
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában
n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a} az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.} 16. § (1) bekezdésében
és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ {1} bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
elmulasztása,

b} az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is} vonatkozó rendelkezések megsértése,
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c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra
kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés
határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény (a továbbiakban : Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély
(ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
EU Kék Kártyát is) nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba
vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének
időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási
határozattal,
illetőleg
jogerős
bírósági
határozattal
meghatározott
hátrányos
jogkövetkezményt alkalmazott.

f) az

egyenlő

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

1. melléklet a 28/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

A pályázati adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez

Adatkezelő

Adatkezelő
Adatkezelő

Adatkezelő
Adatkezelő

megnevezése:
megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
elérhetősége : adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524
képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Alulírott „ „ „
Nyíregyháza

hozzájárulok, hogy személyes adataimat
pályázat
Önkormányzata a „.„„.„.„ „„ „ .„.„ .. „„„

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

Megyei

Jogú

Város
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benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatá si
összeg folyósítása és az elszámolás során kezelje .
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító száma, adószáma
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig
Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogainak érvényesítése:
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben (lnfotv.} meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,

kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az
adatok törlését.
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az

Adatkezelőhöz

fordulhatnak.

Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgál ata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak
abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már
megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban .

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
honlap: http://www.naih.hu
telefon: 06 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy
amennyiben az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett választása szerint - a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell
megindítani.
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Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

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

4. melléklet a 28/ 2019.{Xll. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tölti ki :

Iktatási szám

RENDKÍVÜLI
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A kérelmező neve:
A kérelmező székhelye :

A. A KÉRELEM TARTALMA
A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100
szó)

356

B. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó
adatokat!
A kérelmező adatai (megfelelő rész kitöltendő}
Neve
Adószáma:
Cégjegyzékszáma :
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma :
A kérelmező székhelye
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel)
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A kérelmező egyéb elérhetőségei
Telefon
E-mail címe
Honlapcíme (nem
kötelező kitölteni}
A kérelmező hivatalos képviselője
Név
Beosztás
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1Telefon
Mobil
E-mail

A kérelmező
Köznevelési intézmény
Civil szervezet, egyesület, alapítvány
típusa
(x jelölés, több Vállalkozás
Magánszemély
pont is
megjelölhet Egyéb éspedig:
ő)

1A

kérelmező

1

fenntartója (ha van):

Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok
fő

A. Egyesületi tagok száma összesen
B. A támogatásban érintett tagok száma

fő

e. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya

%

D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok
száma

fő

E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x

%

100}
Szakemberek száma
Mely területen érintettek? (felsorolás}

Jelen kérelem benyújtását
megelőző 3 évben pályázott
már sporttámogatásra? (x
jelölés}

csapatsportok
egyéni sportok
egyéb, éspedig

igen
nem
1

Amennyiben pályázott korábban, mely területeken?
(A táblázat sorai szükség esetén b6víthet6k.)
Támogatás éve

Támogatástípus

Kérjük, jelölje, ha
sikeres támogatásról
van szó.
(x jelölés)

Korábbi
sikeres
pályázat esetén kérjük
jelölje, hogy korábbi
nyertes
támogatásáról
határidőre elszámolte,
s
adja
meg
támogatási

azonosítóját.
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C. TARTALOM
1. A támogatási kérelem összefoglalása
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás keretein belül megvalósítandó
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által
megvalósított feladatoktól.

2. A kérelmező szöveges bemutatása
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó
tevékenységek terén végzett munkájára.

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen.

Tárgyi feltételek fejlesztése
4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek.

S. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Tétel
Darabszám Egységár
Az eszközök és fel szerelések tervezett
megnevezése
(várhatóan)
felhasznál ása.
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Szakmai terv
6. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20 ... január 1. - 20.. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táb lázat
sorait.)
Szakmai cél:
A tevékenység Kezdete
Vége
Részt vevő
személyek
leírása

Marketing terv
7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
{20... január 1. - 20.. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat
so rait .)
A tevékenység Kezdete
Vége
Részt vevő
Marketing cél:
leírása
személyek

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá!
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9. Költségterv
A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások:
1. Saját/egyéb forrás mértéke : ............... „ . „ .... . . ,- Ft
2. Igényelt támogatás mértéke: ..........................,- Ft
3. Összesen : .......................... ,- Ft
Az igényelt támogatásból a feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett költség:
Saját/ egyéb
Kiadás megnevezése
Az igényelt
támogatás terhére
forrás
terhére
1. Bérköltség, egyéb szemé lyi jellegű kifizetések
2. Munkakadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)
3. Anyagköltség, készletbeszerzés (sporteszközök,
sportfelszerelések, sportruházat, egyéb eszközök
beszerzése)
4. Bérleti díjak
S. Szállás, utazási költségek
6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok,
tápálék-kiegé szítők stb.)
7. Egyéb dologi kiadások (nevezési költségek,
díjazás, belépők, egyéb működési költségek stb.)
8. Egyéb szolgáltatási kiadások (sportszolgáltatás,
szervezői díj, számlával elszámolt játékvezetői díj,
nyomdaköltség, média költség stb .)
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
(1+23+4+5+6+7+8)

A támogatás tervezett felha sználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint :
január „ . . ... . ... .. .. ..... . .. ... . . . Ft
február ............................. Ft
március ............................. Ft
április ............................. Ft
május ............................ . Ft
jú niu s ............................. Ft

július ............................... . Ft
augusztus ... „ . . ...................... ... Ft
szeptember ................................ Ft
október ............... „ . ... .. . . . .... .. Ft
november „ ............... . ..... . ... . . ... Ft
december ............... „ . . ...... . ...... Ft
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A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és

egyéb

költségvetési

- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét"
A kérelemhez csatoljuk a következő mellékleteket:
a) a szervezet működésének igazolására : a székhelye szerinti törvényszék által a
szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b} a szervezet a tárgyévet megelőző (....évi}- amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a
pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági
mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c} az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek
átláthatósága}, (1. melléklet)
d} nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, (2. melléklet)
e} a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (3. melléklet}
f) nyilatkozat de-minimis támogatásokról, (4. melléklet)
g} áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (5. melléklet)
h} nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet},
i) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7 . melléklet).
j} személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (8 . melléklet}.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató
rendelkezésére bocsátja:
a} a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolatát és
b} a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba
vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő} alkalommal nyújt
be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a}, b) pontokban
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meghatározott okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen
okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további
pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok
nem változtak. A fenti a), b) pontokban meghatározott dokumentumok
kiállítá sának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától
számított 90 napnál régebbi.

Nyíregyháza, 20„„„„„„„„

S. melléklet a 28/ 2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi
kapcsolatokra
NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése:
nyilvántartási száma :
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
számlaszám :
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában
n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban : Art.) 16. § (1) bekezdésében
és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve
az egyszerűs ített foglalkoztatá sról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a
foglalkoztatá sra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra
kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés
határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy

363
db} a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény (a továbbiakban: Harmtv.} szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély
(ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
EU Kék Kártyát is} nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba
vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valami nt
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.} alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének
időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási
határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos
jogkövetkezményt alkalmazott.

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

6. melléklet a 28/2019.(Xll.20.} önkormányzati rendelethez

A pályázati adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez
Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő

megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adatkezelő elérhetősége: adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon : 06 42/524-524
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Alulírott „„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. hozzájárulok, hogy személyes adataimat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „„„„.„„„„„„„„„.„„. pályázat
benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatási
összeg folyósítása és az elszámolás során kezelje.
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés

létrehozása, tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,

adóazonosító száma, adószáma
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

364

Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogainak érvényesítése:
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben {lnfotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az
adatok törlését.
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az

Adatkezelőhöz

fordulhatnak.

Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak
abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már
megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
honlap: http://www.naih.hu
telefon: 06 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy
amennyiben az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett választása szerint - a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell
megindítani.

Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatá s és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

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

7. melléklet a 28/2019.{Xll.20.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhelye: 4400.
Nyíregyháza,
Kossuth
tér
1.
sz.,
adószáma:
15731766-2-15,
képviseletében
. Tamogato,
,
,
. „ . „ . „ „ . „ .... „ •... „.„.„.„.„.„.„ . . „.. ) mint
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' ' "I a ..„„ .... „ ..„„ ..•...•....„„„... {sze' kh e 1ye: ... „ ... „ .............. „ . „ .. a doszama:
' '
masreszro
„ ...................... ,
bankszámlaszám : ................. „ ; email: .................... „ ..... ; tel.sz.: ..........„ ..... ... „ , Támogatónál
vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítója: PKAB/...... ./. ..., képviseli „„„„„„„„„„„„„„)
mint Támogatott - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel :
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság {a
továbbiakban Bizottság) a Támogatott kérelmével kapcsolatosan hozott .. ./. .. „ {„ .. ) számú
határozata alapján határozott időre, „„„„. évre támogatási szerződést kötnek.
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a sportról szóló
2004. évi 1. tv., Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szó ló .. . / . „ „ {„. „ .. ) önkormányzati rendelete, valamint a város
sportkoncepciójáról hozott ... ./.„ .. {„. „.) számú határozata alapján Nyíregyháza város
hírnevének, minőségi sportja színvonalának emelése érdekében, valamint az egészséges és
sportos életmód népszerűsítése céljából az alábbiakban állapodnak meg.
3. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy
3.1. a .„ .. évi költségvetése Sport célfeladatok- „„„„„„„„„„„„„„. keret terhére a Bizottság 1.
pontban rögzített határozata alapján „„„„„„„„ Ft., azaz .... „ .. „ .. . „. „ .... . „ „ ... „ forint összegű
vissza nem térítendő 100%-os támogatási intenzitású működési támogatást nyújt
Támogatott részére.
3.2. a 3.1. pontban meghatározott öss zegű támogatást jelen szerződés aláírását
napon belül egy összegben a Támogatott bankszámlászámára utalja.

követő

30

3.3. A támogató a támogatások átutalását az alábbi feltételek teljesítése esetén biztosítja:
3.3.1. A támogatás az „ . „ „ „ .. „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ .. „ költségeinek a fedezését szolgálja.

A támogatás fordítha tó:
„.„.„ . . „ „ . „ .. „ „ . „ ................

költségeire.

4. Támogatott az alábbiakra vállal kötelezettséget:
4.1. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitő l elkülönítetten
nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási
jogsza bályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani.
4.2. A Támogatott a támogatás összegét - a támogatott pályázatára figyelemmel - jelen
sze rződésben foglaltak szerint „ ... „ .. „ .. „..... december 31-ig kizárólag 3.3.1 pontban
meghatározott használhatja fel.
4.3. Atámogatási cél/célok meghiúsulása, illetve a támogatási összeg fel nem használása, vagy
csak egy részének felhasználása esetén Támogatott köteles - 8 napon belül - Támogatót
írásban értesíteni és a támogatás teljes vagy fel nem használt összegét a Támogató OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006 szá mú költségvetési elszámolási szám lájára
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visszafizetni. valamint a visszafizetést igazo ló banki igazolást a Támogatónak köteles a
visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül elküldeni.
4.4. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott
kötelezettségét elmulasztja a támogatási összegen felül a fo lyósítás napjától a visszatérítés
napjáig számított mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamatot köteles fizetni a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1174400315402006 számú költségvetési elszámolási számlájára.
4.5. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és logóját a
támogatással érintett tevékenység színhelyén. Támogatott a címert és logó használatát
igazoló dokumentumokat (pl.: fénykép) a támogatás fel használásáról szóló beszámoló
mellékleteként minden esetben köteles csatolni.
4.6. Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződés 3.3.1 pontjában
meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek alapján
Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten Támogató
költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi
támogatásban két naptári év időtartamban .
4.7. Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni „„.„ január 15.
napjáig, és kötelezettséget vállal arra, hogy ........ január 31. napjáig szakmai és pénzügyi
beszámolót készít.
4.8. A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási szerződés mellékletét képező
„Összesített elszámolási táblázat" című formanyomtatvány, 30 napnál nem régebbi igazolás a
köztartozásokra vonatkozóan, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti
számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat Támogatott által - hitelesített másolati példánya .
4.9. Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:
„........................ keret terhére a PKAB/„.....-„./.„„. sz. szerződés alapján önkormányzati
támogatás terhére elszámolva."
4.10. Támogatott köteles a szá mlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizo nylat másolatát a következő
hitelesítő záradékkal ellátni : „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum,
aláírás bélyegző) ."
4.11. A Támogatott a költségvetési támogatás felhaszná lását alátámasztó bizonylatokat,
valamint a költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megő rizni.
4.12. Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köt eles a késedelembe esés napjától a
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a t ámogatás 1%-ának megfelelő
mértékű napi késedelmi kötbért a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006
számú költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem
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haladhatja meg a támogatás összegének 30%-át. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban
egy naptári év időtartamban a Támogatott, amennyiben az előző évben kapott pénzügyi
támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a közgyűlés határozatban megállapította.
4.13. Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 4.7. pontban
meghatározott határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, a támogatott köteles a
támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási
számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári
év időtartamban. A 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet 96. § rendelkezései alapján, illetve
amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása,
mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a
támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
4.14. A Támogatott jelen szerződés 4. pontjában meghatározott támogatási összeg
visszafizetésével egyidejűleg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül elállhat
a támogatási szerződéstől. A Támogatott az elállás tényéről köteles írásban értesíteni a
Támogatót és köteles a támogatási összeget a jelen támogatási szerződés 4. pontjában
meghatározott költségvetési elszámolási számlára visszafizetni, valamint a visszafizetést
igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül
elküldeni.
4.15. Támogató a 2. pontban felsorolt önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jogosult
a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni.
4.16. Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (a továbbiakban Hivatal) belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás
felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési
szervezete a pénzügyi és számviteli szabá lyoknak való megfelelésen túlmenően 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.
4.17. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás
és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak
megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
4.18. Köteles a Támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban
bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű
felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható
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magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt
meghiúsul a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll .
Felek megállapodnak, hogy a Támogató jogosult a támogatás tényét igazoló dokumentumokat
nyilvánosságra hozni.
Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk.,
valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak.
Vitás kérdésekben felek a Bizottság előzetes egyeztető döntését követően a hatáskörrel
rendelkező nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Jelen
támogatási szerződés egymással megegyező „ „ „ számozott oldalból álló három eredeti
példányban készült, melyből egy eredeti példányt a Támogatott, két eredeti példányt a
Támogató átvett.
Nyíregyháza,

„.„.

év

„ „ ....

hónap .... nap

Általános indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2019.(Xll.19.)
önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet módosítása és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város közgyűlésének 22/2019. (Xl.07.) önkormányzati rendelet rendelkezései, továbbá a
sport célfeladatok terhére történő támogatási eljárások gyakorlati tapasztalatokkal való
összehangolá sa.

Részletes indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2019.(Xll .20.)
önkormányzati rendelet-tervezethez
1. §-hoz

Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményeket üzemeltetők köre kiegészítésre
került.
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2. §-hoz
A sport célfeladatok keretösszegeivel kapcsolatos közgyűlési döntés határidejére
vonatkozó rendelkezés módosult.
3. §-hoz
A sport célfeladatokat működtető bizottsági hatáskör átvezetésre került.
4. §-hoz
A sport célfeladatok pályázati felhívásainak megjelentetési határideje módosult.
S. §-hoz
A sportlétesítményeket üzemeltetők köre kiegészítésre került .
6. §-hoz
A rendelet mellékleteiben történt változásokat tartalmazza.
7. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz .

23./ napirend : Előterjesztés a 2020. évi sport célfeladatok meghatározásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság tárgyalta. Kérem dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Rákóczi Ildikó :( Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester
úr, t isztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 9 igen szavazattal
egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra 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 20 képviselő .
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

206/2019. (Xll.19.) számú
határozata

a 2020. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
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A Közgyűl és

1. az

előterjesztést

megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) rendelete 6.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében 82.200.000,- forint, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint keretösszeget
biztosít az alábbi megosztásban :
Egyéb versenysport
Parasport, fogyatékosok sportja
NYVDSE és iskolai diáksport
Szabadidősport

Kiemelkedő sportrendezvények
Sportösztöndíj rendszer
Olimpiai felkészülés támogatása
Sporttartalék

16.500.000,- Ft
2.200.000,- Ft
28.000.000,- Ft
8.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
9.000.000,- Ft
8.000.000,- Ft
4.500.000,- Ft

2. utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetésbe az 1. pontban felsorolt Sport
célfeladatok keretösszegeit tervezze be .
Fe l e lős:

Pató né Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője

H atá ridő:

2020. február 15.

24./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztá l yvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Varga János könyvvizsgáló urat, aki ehhez és a
következő napirendi pont tárgyalására érkezett. Az előterjeszt ést a Gazdasági és Tulajdonosi,
a Pénzügyi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság t árgyalta. Kérem az elnököket,
ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) A Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság megtárgyalta a 24-es napirendi pontot és 6 igen szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lengyel Máté elnök úr.
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Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A
Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadás ra javasolja a rendelettervezetet.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák Györgv:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Könyvvizsgáló úr kíván-e szólni? Nem
kíván . Köszönöm . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki?
Nem érkezett jelzés, szavazá s következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterj esztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

29/2019.(Xll.20.)
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) - (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, vala mint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjába n
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren deli el:
1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között
2020. január 01-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e rendelet 2-3. §-ban foglaltak szerint
járjon el.

2.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartá sá ban működő intézmények és
az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a 2019. évre eredetileg
meghatározott támogatás, illetve szolgáltatási ellenérték legfelje bb 1/12-ét lehet
folyósítani havonta.
(2) Bázisként a 2019. évi eredeti előirányzatot, a létszá m vonatkozásában a 2019. december
31-éig engedélyezett létszámot kell alapul venni.
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(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a béren kívüli juttatásoknál a 2019.
évre jóváhagyott cafetéria összegének időarányos kifizetését engedélyezi, valamint
biztosítja a munkába járás költségeinek jogszabály szerinti megtérítését.
(4) A civil szervezetek részére - a hatályos ellátási szerződések alapján - a 2019. évre
eredetileg meghatározott támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta.
(5) A 2020. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamatban lévő beruházások, felújítások,
mint áthúzódó kötelezettségek (ki nem egyenlített számlák) fizethetők ki. Új feladatra - a
(6} bekezdés kivételével - az üzemelést közvetlenül veszélyeztető, meghibásodás
kijavítására irányuló munkálatok miatt történhetnek kötelezettségvállalások és kifizetések.
(6) A projektek időbeli ütem szerinti végrehajtása érdekében a pályázati úton elnyert források
igénybevételére kötelezettség vállalható.
(7) Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1} bekezdése szerint más fizetési kötelezettségnek minősülő,
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve
véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

3.§ (1) Átmeneti forráshiány esetén a jóváhagyott hitelkeret erejéig a folyószámlahitel igénybe
vehető .

(2) Többlet esetén az átmenetileg felszabaduló pénzeszköz betétbe helyezhető, illetve
Állampapír vásárlására felhasználható .

4. § (1) A Közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok működését a költségvetés végleges
jóváhagyásáig legfeljebb 150.000 - 150.000 Ft-tal támogatja.
(2) A 2020. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell építeni.
S. §

Ez a rendelet 2020. január hó 01-én lép hatályba és a 2020. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2019 . december 19.

Ezt a rendeletet 2019. december hó 20. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019. december 20.
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INDOKOLÁS
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásához

1.§-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését várhatóan 2020. február 6-án fogadja el.
Annak érdekében, hogy 2020. január l-től a rendelet elfogadásáig tartó időszakban a gazdálkodás
szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások
teljesítésére.
2 - 4 §-hoz
Az átmeneti időszak alatt alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

5.§-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályát vesztésé nek napját határozza meg.

25./ napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szó ló 2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó :

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Pénzügyi, és a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté: {Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi
Bizottság 4 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a rend elettervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tu lajdonosi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta, és 4 igen, illetve 2
tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjeszté s és a rendelettervezet
elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm. Könyvvizsgáló úr kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni? Nem kíván. Akkor megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor szavazás következik. Kére m a t isztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 22 képviselő
A Közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással megalkotta az alábbi
rendeletet:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
30/2019.(XI1.20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (11. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű lése a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (11.7.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint
- a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2019 . évi
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
e) bevételek fő összegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) kiadási fő összegét
g) a költségvetés hiányát
ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

35.884.976.261 Ft-ban,
37.867.817.284 Ft-ban,
73.752.793.545 Ft-ban,
61.376.523.433 Ft-ban,
12.376.270.112 Ft-ban.
73.752 .793.545 Ft -ban,
25 .708.547.172 Ft-ban,
186.635.239 Ft-ban,
25.895.182 .411 Ft-ban,
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előirányzat-csoportok,

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen rendelet 2.
melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2019 . évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.
mellékletben - jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 23.208.547.172 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

2 .§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az
alábbiak szerinti fő összegekkel :

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
7.088.323.607 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
5.871.039.423 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről 1.217.284.184 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson bel ülről
11.744.570.729 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket
12.614.739.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket
2.729.803.426 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket
1.453.499.566 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket
201.010.120 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
53.029.317 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét
37.867.817.284 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét
23 .208.547.172 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit
12.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit
159.270.112 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét
2.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat
ia) a személyi juttatásokat
ib) a szociális hozzájárulási adót
ic) a dologi kiadásokat
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait
ie) az egyéb működési célú kiadásokat
j) A felhalmozási kiadásokat
ja) a beruházási kiadásokat
jb) a felújítási kiadásokat
jc) az egyéb felhalmo zási célú kiadásokat
k) A finanszírozási kiadások összegét
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá .

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
a)
b)
c)

1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete

25.801.386.647 Ft-ban,
7.402.866.654 Ft-ban,
1.532.428.664 Ft-ban,
12.874.870.524 Ft-ban,
409.588.126 Ft-ban,
3.581.632.679 Ft-ban,
35.575.136.786 Ft-ban,
28.421.824.245 Ft-ban,
7.097.412.861 Ft-ban,
55.899.680 Ft-ban,
12.376.270.112 Ft-ban,
217 .OOO.OOO Ft-ban,
2.000.000.000 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ban,
159.270.112 Ft-ban,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

4. melléklete helyébe jelen ren delet 5. melléklete
5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
19. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
20. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
21. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
23. mel léklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti .

Nyíregyháza, 2019 . december 19.

Ezt a rendeletet 2019. december hó 20. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019. december 20.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (11. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 . évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (11.7.)
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének harmadik alkalommal történő módosításáról. Az
előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a
módosítások szükségességének alátámasztására.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetésé ről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. {II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei
kerülnek pontosításra .

2.§.-hoz
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza
kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 . évi költségvetésében tervezett állami támogatása

m elléklet

---

forintban !

e.

B.

A.

G.

F.

E.

D.
2019. évben

1.

Mennyiségi
egység

Megnevezés

1

1
Mutató

1

Fajlagos összeg

2. ,I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
3.

2 04S 816 607
f(j

1.1.a) Önkormányzati hivatal múködésének támogatása

2 045 816 607
998 0 27 800
634 435 980

,

415000

341 711 OOO

341 711 OOO

70

29 941 240

2 9 941 240

km

1170000

156 439 500

15 6 439 500
324 232 200

ha

1 1 bl.J) KÖlviláp,itJs fenntar t.isának támogatása

km
111

1 1 bd) Kürntak fenntao lás.ina ~ tárnogat,isa

.

998 027 800

106 344 240

1 1 ba) A lóldter ulet g111dálkodással kapl •ol~tos feladatok ellat<isanak tamogatása

8.

-

Módosított
támogatás összege

106 344 240

5.

- 1 l be) KüttPmetü fenntdrt,bsdl k.ipLsolntm feladdtok t<imogdt.Ísd

Módosítás

22 300

- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

b.

4 580 OOO

217,91

1

634 435 980

4.

7

Támogatás
összege

9.

- 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fö

120086

2 700

324 232 200

10.

- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

fö

10 309

2 5SO

26 287 950

26 287 950

11.

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Ft

62132 677

1,00

62132 677

62 132 677

2 001 377 907

2 001377 907

m3

7000

100

12.

- 1.1.f) Beszámítás összege

13.

- 1.2. Nem közmuvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

14. 1. A HELYI ÖNKORMANYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZAMÍTAS UTAN
lS.

1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tamogatása összesen - beszámítás után

17

1 l .l>a) A 1üldterulet p,Md.ilkodás•.al kapcsolato' feladatok

18

1 1.bb) Kr\lviláp,1lá' fennlarl,í,ánnk támoga\,í'a bes1amilás utiin

19.

11.hc) Kilztrml'tií trnnt,1rtással kapcsolatos feladatok támogat,ísa

20

1 1.hd) Vö1uta k f1>nntart.ísá nak támogatása beszámot;ís után

21
22

86 247 070

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal működés ének támogatása beszám1tás után

16

Pll.it.isana ~

fö
hd

22 300

km

415 OOO

tamogatasa beszam1tas után

bes1.i1rnt ás u t án

m'

70

km

470000

fő

120 086

2 700

fő

10 309

2 550

Ft

6Z 132 677

1,00

m3

7 OOO

100

- 1.1.c) Egyeb önkormányzati feladatok támogatása - beszámolás után
1.1.d) Lakott kulterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

23

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

211

- 1.2. Nem közművel összegyiíjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

25.

- 1.5. A költségvetési szerveknel foglalkoztatottak 2018. évi áthuzódó es 2019. évi kompenzáció
.
tamogatasa

4 S80 OOO

217,91

Ft

26. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
27

700 OOO

700 OOO
6 962 829

1

93 209 899
72 066 700

72 066 700

7 00 OOO

700 OOO
13 480 370

6 962 829

20 443 199

2 486 538 669

6 346 067

2 492 884 736

- 11.1. óvodapedagógusok, é s az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2R

2') 1 <J

29.

II . 1. ( 1) óvod,1ped,1gógusok bertárnop,at.lsa

·vbPn 8 hón.ipra
2 914 333

<)<)')

324 900

'l'l9 U4 900

11.1 (2)óvodnpPdagógusok nPvPlö munkiÍJ.it kotvetlenul segitök bért.imogntása

fö
fö

342,9

lO.

216,5

1470000

345 lú2 OOO

345 162 OOO

l1

11.1. (3) pr>dag s1akképz rr>nclelke1ö óvoclapecl.ig. nevelő rnunkáJ.íl közvetle nul seg1tők bértám.

f(i

9,5

2 914 333

27 686 167

27 b8b 167

12.
33.

201 '.J . évben 11 hónapra
11.1. (1) óvod,1pPdnp,ógusok b1'r támogntása

fő

33(>,3

l 457 167

490 045 150

7431550

34.

11.1. (2) óvodapPdagógusok nE>velíi m u nkáJM ko7Vetlenul seg1tlík bértámogat ása

fő

217,5

735 OOO

175 238 500

367 50L

35.

11.1 (3) pedap, s1akkép1 rPndelkNii óvodapedap,. nevelö m unkáját kö1vet lenül segit6k bértám.

fö

9,5

1457167

13 84 l 083

728 583

1. o lda l

1

1

497 47( 700
17S fíOG OOO

1

13 l 14 500
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3 . m elléklet

for in tban!

e.

A.

1. 1

-11.2. óvodamliködtetési támogatás

39 .

- 11.4. Kíegeszitő támoga t.is a pedagógusok és a pedagógus szakképzettseggel rende lkező

.lO 1<J. t>vhen 8 hón.ipra

segítők min ősítésébő l adódó többletkiad.isokhoz
l\lilpfokowtli vér,zettségu p!'dagógusok
P(•dag:igus r k<1te>r,óri.íba ~orolt 6voddped,1g. kiC'll t.lM. akiK 2018. Jan. 01 lg szerezték 'llcg
P<'dagogu~ 11 katl'r,. sorolt óvodape>dag. krf'g. tilll' .ik1k 20l<J. J"" 011 .ítsor szNezték meg
MestNped.1p,ogus k,1ter,. sorolt óvodapi>dag h:g táM. akik 2018. jan. 01 1g sze>reztt'k meg

40.
a]

42
4t
44
4~

MPsterpedagögus k.iteg. soro!t óvodapectag kleg t.im. akík 201 'J. 1an. 01 1 átsor sze•ezték meg
Mesterfokozatu végzettst'>gü óvodaped,igógusok

46.

l'Pdagógus 11 k.ltPgóriáb~ sorolt óvoclapecl.ig kil'.g. td111. .ik!k 2018. jan. Ol"p, szereztek meg
MP'1Prp cl.ip.<Ígu• ~ 1•
>(rnft ovnclap· ·d.ir,. l.1Pg t 1111. akll 2018. Jilll. 01 1g .1ereztek meg

47
4k
49

•·r

1 111 ~

-r ·ont f' j tld ,- er

~

..::c·c

~li'l

~

2 l80 200

164%4()(\

r;

fo

.l

fii
fii

1
1

431\ 300
1 S'li 700

-1l4 lOO

tsz

fó

d<l. 1li"1 ':Pg'~ f"J'llYlJJl \,

,zct

( fü.

'·lr>n;:: y1 flt ;~t~:ll·Y

1 n:;r,oo

l 181 !:15.l
7 216 'j(l(

~1>4

.l6S:! 384

2 l>O.l

l

4l4 j()('
1

7( ~

2 037 115 266
1 11'1(' 77

20.0
B,2
')9

!400000
i iOOOOO
r,5 l60

fö

2

25000

fő

451

BOOOO

f 1dchkor1"k 11. 1 pp~il 111tézmeny1e>ll,it:1s.1

fő

174

p,. fogy.ll i\kos su•ml'>ly<'k 11~ppali 111tf"zmé11yi e ll.H,'1,,1
g (1) foglalk.I im rtS1es11lö fogyat ~zemélyek n.i ppi!li 111t.elli\t,ís,1

lő

4

fö

18

il psm l•1:.trr.i1hNer,ek1•appali 1:1tPzmilny1 ell.it;\sd

fü

B

109 OOO
500000
200000
HOOOO

nnikOdés1 hO
felad egyscg

12
1324

4 100000
1800

111dkodt•!<>1 hó

12
h8

!400000

2'1

2 848000

h.111 "' JJICf,:._ .lr YL.i• ~''.J

1 tamoeato szolg.iltiltá'

6.l
ú.!
ú4

tel1Ps1tményt.imog.itás
m. kö1ö<si'g. alapell.it;\s

dhS ' 1: 1...,

.llaptJ111og.1tá~
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Ny1regyhi1a Megyei Jogti varos Önkorminyzata 2019 evi költsf.rvete5enel<. beveteli es l<.iadási cimrendJe

4e1
forintban'

Cím
szam

o.

e.

A.

!!

Al·tim 1 _ El6· _ Kiemelt
ininyiat1 elóira~y·
csop nam zat; szam

1 szam
.

F.

Clm név

H.

G

2019

El6iranyzati

Alcim nev

Kiemelt előirányzat neve

csoportnev

EgészsegUgyi Alapellcitasi leazeatosag
~Jlukudt'11

Bevetel

zat

Kia das

716 996 871
::,4Cj "4• rl.4P:
310-\J4:,.,

•)evet e:

miHlS?irola~i

evi modos1tott clóirán

744 783 997

bevetel

IJ1d:odes1 l radds

'

'.·t-me- y1 JUt::a:asok
·1.url.aad: tat terl e!ő jar1..lekri.;

8.

375 SOS :~1
7S S-'3 C60

~?gi ~,n::f;bok

10

re:hai"11."'a~

11
12
13

i"76 g~1 006

t1.;:as
e~··Jt-

....:::!.. k 3dá~ ~~

Eszterliinc ~szaki óvoda Összesen

14

176 929 221

!,·1ü~ödes1

celú tilmn[alásCJI

15

t..1ukode!.1 be-.·etel

16
l7
18
10

F1:""1art!.Ztro•á;.1 bevete:
f.llJkOdt"'ol ...

~!1;1mna:tartáson bell.ilr:

1

Ell'B lt....:

~:f'mely1

2 ~ES 3: 912

utt.;:ásak

Munk.:.adOk r ~ert-.er.ó ,arulhok

Oolog1

454 332 33(.,

~iada5t'k

794 004 '160

~elhalmoZds• l.iada!.

Berut1a; á!.. kiradaso~

.;_4 4~4 OOO

51991 036

24

Mu•:od~s1

2'

fl.~.i•:'>dés1 be

ló

F nar-s4.irozils. be<1i!tt>i
Műf:odesi

30

Szemelyi juttatasok

628 524 584

Mun~.aad6b1~ terhelt. jiirulf.\.;o~

132 679 210
228 678 S51-4

Bf'ruháziisi 1<.iadasok

9 3ES 399

Gyermeke~ H811 Déli Ovoda

Mukodesi celú tamoga!asoi< allamha:.ta~asor bel..ilrOI
MvKJ)des1 bewetel

Finansl1rozdsi bevet~!
MűkOdesi

564 936 316

!Jlu„l·.aad:ika~

117 994 497
192 459 251

terheló J<iruli!k.>I
001-·gi k;adasok

fe!l-.almo:asi kiadas
5 0 7 4 085

Beruhci:asi k.1aciások

50 603 578

Tündérkert Keleti Óvoda
lliúkOdesi célú támocatiisol: al!amhciztartáson belülről

45

IJlüködési be>Jetel

46

Fu;anu:1rozils1 bevetel

49
50
51
52
53
54

9 374 121
38 401 36)
2 SlS 095

S1emelyi juttatiisok
Muril\aadó~a~ tefhelö
Ootog. hadasok

ii•uli!~.ok

;.:~ 93~

63.
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Nyíregy háza M egyei Jogu Város Önkorm ány za ta több éves kih at ással já ró fe lachHai

Forintban!
A

8.

Elöirá ny1at m egne vezése

Össze s k öltsége

Ny11Pp,yhtí1ri-Nyirs1ólós krrékpárut (l:AOP prilya1rit)

0.

E.

F.

KIADÁS

Terv évet megel őző

kiodás

201 9.

25R RS6 369

257717%1

l 643 40R

137 985

37 985

100 OOO

100000

100 ooc

15 OOO OOO

10 OOO OOO

20 OOO OOO

lS OOO OOO

12 OOO OOO

24 OOO OOO

2 032 OOO

70000000

40000 OOO

1
}

e.

2020.

2021.és t ovábbi évek

NyiregyllMa Kerekp;irforgalm1 hálólatanak fr>Jles1tese (ÉAOP· 3.1.3 pillyá1at
ónerö)

4

.,

Csomópontok htrn~ositrtsa es ;ikrirl.'llymPntesítcc;e •

4, OOO OOO

Fasor rPkonstrukc1nk tNvPztetc:>c;P •

~5

155 947

4 755 947

Ny1regyh;ua varos zó1dtt=>rulet fe1lesztesi Akciótervek l.utem varosr hősziget
fi

kepződPo;

1

KiJrlril! k11tyr1futtatók k1ril;ikittío;ri

R

r

v1sszris1orit.1sit,

<'lp<tdP~v11PIVP7Ptó

Ny1r~gyhaz;:i

q

tervPZf''i,

k1v1telezPs

halózat fe1le'i1tP.-o:.p

ól. 032 OOO
41 !>3(, 16;>
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16 899 s l1 '>36

·' 801 100
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189 900 OOO

es tPrsége szennyvi1r:lvczetesr es t1sltítási program monitorinji1;J<I

(KFOI')

10. Europa1 lerulet1 T.lrsulás letrehozasa (ETT-EurOp;u Ten.ilet1 Társulas tcimogatris)

B lOR 246

11

35 OOO OOO

TPrmformr1t1kat rf!'nd'>1Pr k1alakítá<:a, uzemeltf'IP<:r •

] 408 246

10 700 00('•

15 OOO OOO

D1r.1tal1~ Magyarorsza~ Nviregyhaz1 Alprogram· Di~rtalis Nyiregyhnza Smart C 1ty

2

Oko'l Város csom.ll!:

B. Fe jlesztési táblo 8. mellé klet (3.,4 .,7.,14.,16.,17.,30.35.,56.,63.,64. sorai)
14

Barnamf'Zás teruletP~. rehabd1tac10J.l {TuP 6.3.1 15)

15

Zöld város kia lakiti'tc;íl ( f"OP 6 .~ ') 1 S}

&

Bf"n<

Villa

PS

44515142

27116142

1139900

18 04i 786 110

17 601 8 58 8 52

152 027 258

716 513 269

81967261

1634546 OOb

i sn 101945

93751qq84

635087961

VendPRha1 fehi11tas;t (TOP 6.1.4 1S.)

30~

qg3 534

29q 383 216

4 600 318

AlapPllritris F-eJles7tese Nyiregyh,iinln 11.utem ( TOP-6.6.1-16.)

407 800 OOO

12 798 876

251 035 885

11
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Fenntarthato va1oc;,, "·')zlekedPsfPJlf>$Ztes NyirPr.yhMan {TOP-b.4 1-15)

2 147 901 530

297 859 152

l 850 042 3 7:'

19

Ganlas.1goszton1ó ko1lekedésfe1lesltes Ny1regyh"1an (TOP-6.1.5.-15)

l 373 302 142

1 036 62.l 453

286 678 689

2 Sl8 489 406

237 821 183

',go 668 2H
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294 973 768
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1 Ml OOO OOO

26 901019
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636 757 3q1
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143 %S 239

Ga1dasJ~fej l eslt€'st rs munkaerő mobtl1tás osztOnzését szo lR.11ó
~01h~kedt?sfejlesltés

o

Nyiregyháza délkeleti es dé nyugati terulNe1n (TOP-6.l 5-15

NY' .•O lf,·00002)

l1

Erdei c;iotány es okolöP,1r11setaut k1rllitkttása Sóstófurdön (TOP-6.1.4 16-NY1·201700004)

22.

körfor~alom

73

Csal.1dbrirát munk;lha ~llast sPp,1tö 1nl~1menyPk f PJIPsztésP (TOP-6.2.1· 15)

Korany1 Fngyes u fPlü11tasa,Korány1 Frigyes u .. Csaló köz csomópontban
ktPp1tPsP es Szarvas u. felú1itasa (TOP-6.1.5-16-NY 1-2017-00003)

-

Cs('lládharat munkrlUa .lllást seg1tö mtezmenyek korszen.is1tése Nyíregyháza MJV
)4

Onkormanyzatrln.l! (TOP-6.2 1 lfi·NY1 ·2017-00003) ILütem

1. oldal

1<,1H2no

10. mellt•klet

4 17
1
I

Nyiregyhdza M egyei Jog u Varos Önkormttny zata tobb éves kihatá ssal jdfó fe ladi1 tai
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!
A.

e.

B.

D.

Munkaadókat

1.

Személyi

Megnevezés

juttatások

terhelő

járulékok

és szoc.
hozzájárulási adó

2

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

E.

Dologi
kiadás

F.

G.

célú

kiadás

kiadás

Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és
al•pltványaik támogatása

1.

J.

K.

Egyéb

Felhalmozási

Felujítás

Beruházás

felhalmozási

kiadás

célú kiadás

összesen

Működési

Egyéb
működési

H.

összesen

L.

Mindösszesen

.

3 OOO OOO

3 OOO OOO

3 000000

8'i0000

850 OOO

2150 OOO

2150 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

850000

850000

~'-OOO('

150000

150000

150000

1 OOO OOO

1000000

l UOOOOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 000000

1000000

1000000

Nrvelés1,neveh'\1 ·oktatitc;1 mtezmények és

3

ttl,1111tv~nyi't1k

tamogatási't modosítác;

-

850 OOO

Nevefési;nevelési-oktatá'li intézmények és
előír.

4.

al•pítvány•ik támogatása mód.

s

";;:.ikmrt1 pt op,1 runok támogrtliltia

6.

S1i1kma1 programok támogilt.lsa módo\1lds

7.

Szakmai programok támogatása mód.

8.

9

előir.

Mükodés1 c1ll11 lc1mogrlta\
Oktrttás1 1ntP1ményf'k éc; kulturális 111tc'.'1mények
r.p,yuttmtjkocJpc;et 'legítö p1og1amok

10. Pedagógusok támogatása
11

C1yögypedap,Oguc; l\zak elVPP.lf"'ienek támogf'tása

1 OOO OOO

1000000

12.

Kiadvány támogatása

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

.

2150 OOO

.

1 OOO OOO
1 OOO OOO

.

1 OOO OOO

Vdros1, 1ntC1mény1 szmtu brn1utntkozó k1advanyok

13.

tnflRJPIPntetpc;;{•nek tAmogntác;;a

14.

Hirdetmények díjai

(pály~z~tokhoz

Fenntartói sz•kmai ellenőrzéshez
15. igénybevétele
16.

kapcsolódóan)

200000

200 OOO

300 OOO

300000

l OOO OOO

.

200000

kulső szakértő

ÖSSZESEN

.

.

.

17.

Ö S SZ E S E N

módosítás

.

.

.

18.

ÖSSZE S E N

mód. elöir.

.

.

.

500 OOO

.
500000

5 OOO OOO
850 OOO
4150 OOO

.

300 OOO

5 500 OOO

.

.

.

850 OOO

.

.

.

4 650 OOO

.

.

5 500 OOO

.

850 OOO
4 650 OOO

4?2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzat a

14. melléklet

Forintban'
A.

1.

e.

B.

Személyi

M eg n evezés

juttatá sok

Munkaadókat
Járulékok

terhelő

é s szoc.
hozzájárulási adó

D.

F.

E.

Ellátottak
pénzbeli

Dolog i kiadás

juttatásai

Egyé b

működés i

célú kiadás

G.

Működés i

kiadás összes en

2

'"'"'port. fogy.itP.ko,ok 'rorf),1

2 200 OOO

2 200 OOO

3.

P;u;i,port fogy.iti>kmok 'port1a mildn\ít,i'

1 000000

1 000000

•1.
~.

Para sport, fagyatekosok spo rtja mód. elöir.
~p,yt'h

1

''"P"' ;„_ PfWPlll Sport,ip,,1k

zoo ooo

27 SOO OOO

21 '>00 OOO
8000 000

NYVDSI Di,íkc;port t11mop,.ittl'io

7

S1,1b,1d1dö'_l2'.2'~ --

8(XXJ OOO

8.

S1ah,ul1d<l<pnrt múdoslt;ís

~

1.

J.

K.

Egyé b

Fe lh almozási

Felújít á s

Beruházas

felhalmozá si

kiadás

célú kiadas

összesen

Mindösszesen

2 200 OOO
1000000

.

zooooo

11 ~00 OOO

li.

9.

1

11 300000

L.

H.

1 ZOO OOO

11

--

~ocaoo

27 SOO OOO
8000000

300 (){)()

' 30IJ c rx1

j ~00000

4 700 OOO

Szabadidősport m ód. előír

4 700000

4 700 OOO

10.

ffW~h

4 SOOCXJO

4 500 OOO

4 500000

11.

K1Pmrlkf'dc'1 ~port rPnrlPzvényPk

s 500000

S 500 OOO

5 500000

1

K1Pr11PlkPdií <port rr rulPIVPny!'I< nuidosit "'

1 600000

1 &00000

13.

t.lrnogil,'p;nk

Kiemelkedő

sportrendczvenyek mód.

előir.

14.

Sport os1töndi1 rí'nd'1rr

7 205 OOO

15.

Sport ösztondij rPndszN mórioS1t .;,

1000000

IG.

Sport ösztöndíj rendszer mód. előrr.

6205000

17

Olimpiai fPlk1íc,1ulr'u,

t.lrnog~1t.is;1

1 127 Gl5

18.

O l rrnp1~1

t a mop,"t~,.1

1'J

ff'lkP<111IP<

rnr\dosít,\,

Olimp1a1 felkészülés tómoqatósa

mód. előir.

122 385

1 600000

.

3 900000

3 900 OOO

1 795 OOO

9000000

9000000

1 OOO OOO

1000000

1 795 OOO

8000000

6 750000

8000000

-

127 615

122 385

ÖSSZ E S EN

8 332 615

12Z 385

21

Ö S S Z E S E N módosrtás

2 000000

22

Ö S SZ F S E N mód . előír.

6 332 615

122 385

-

.
.

6 750000

7000000

67 545 OOO

76 OOO OOO

5 900 OOO

7 900000

61645 OOO

68100 OOO

8 000000

8000000

1 000000

1 000000

20.

3 900000

1 000000

.
.

.

-

.

.

.

-

7000000

76 OOO OOO
7 '1()()000
68 100 OOO

·-
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Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

15. mellcklet

Forintban!
A

B.

Megnevezés

Személyi
juttatások

e.

0.

Munkaadókat
járulékok és
szoc. homljarulás1

pro~ramok

rrnrfrzv*'nyrk. k111t~zr\sok

Testverviiroso kapcsolatokat ek'segilll pr or,ramC'k
1rnctP1vPn_yrk, k111ti1Nhok mod rlüu
1e\I vérvilr os1 kapcsnlat ok dt rlci.spg1t li p1 ot;r ,1mok

4

lf>rHif'tvi>nyP.~

TeHvérvaro•í kapnolotokot l.'l6sl.'91tö wogromok,
rendezvények, kiuta1f15ok mód. el6ir.
Partn~rv<iros1 kap csolatokat ellhegitO pror,rnmck

~

(,

pénzbeh
Juttatásai

1 llOOOO

4<11

r,os

3 lll 49~

4 170 OOO

_

11812

1_(:/

465 JZl

1844 778

4110000

l60000

140000

l OOOOOC

2 ~00000

119840

28 l50

258 190

506 %0

75 735

917 305

Pályá1t1t1 °''"P {okt . rnt nrrnzrtk knpc .... rli\srg.1

11

Paly;uat1 ala11 (oki.int ,ne1n1rt~ .!'.!!~>C~el~isrr.I mód P1611

1l

Nem1Plkozi v;irosh;iló1•tok t.•f.S.lg.1b61 atlotlo lrlad;otok

150 OOO

100000

Ne111zctkoli váro~hiilozl'ltok t11gs•tg,iból aclodo felrldtttok mocl
14
rlöu

nq 5&o

20 188

( =tlfl P• rr,y<"h trr h.1szrm\t1lú rwm
Gnrd

18

1-

P< l.'gyéb

r.11y.l . .:tt

1q

f

lPI(

~ '''"

l l/5 495

mrldn\it 1Í\

Polyozati onuó "okt1v Euröpo1 Polqors119• mód. ~lóir.

''lOOOOO

„.

4 170 l'OO

-

----!

4 170000

1

%417

/h 411

70 OOO

103 583

173 583

1

8 fr84

1

,.

1

9i0~~=8=/--:J-----f---~+---~

70000

618~0

1

1 800 OOO

iooooo

l'I 11-1

1

1

1

--

---

;, ~OO OOl_ -1

1 ROOOOO

HO'l87

600000

~~------!

r.00000

-1- ---+-----100000
l(, 41 /
173 583

t

t-

200 OOO

100000

100000

1'119H

lOOOOO

iooooo

44

l~/

1820 OOO

530 OOO

6 550 OOO

ö SS Z E 5 E N mód. elörr

2109 040

674 797

6 986163

· Ö S S l E S E N módo,itó•

611625

54 856

666 481

előrr

2 720665

719 653

6 319 682

1

1

264ll

~

<,()()()()(J

1500000

100 OOO

u l&O

l

1500000

600 OOG

103 764

' ' Ö S 5 Z E 5 E N möd

Mindosue~cn

kiadás

oine\en

l 500000

152

18 403

1

Beruhazás

Egyéb
felhalmoza\1
célu k1ad.1'

Felhalmoza\i

Felu11tá>

l.

l 500000

3~0

94150

23 1

1

~OO OOO

600000

ilkt1v [urop.11 Polr,a - .,,

1PAly;11atr rinf>IÓ "aHrv [ure>11•• ~lp,a•<.1r,'~0ocl~

1 800 OOO

1

l'10 OOO

f'lii\

PIŐ\

1

9.l09R7

ter. hn<mosuló nem1 kapc<. e/ö1r. mod. f/61r

22. , OSSZEHN

25

11Pm1 1<..tp1 \_

1

1

rtlyatali önerő "aktív Fmóp.l1 Polr,ár'i.clp," mód. rlou

l l

24

1 500 OOO

Mrgh11a" 1tr1·•• ftolmacsolos, lorr'it.is, egyéhf noód1Jsot ls

h~sz1los11li)

K

~

1459895

47 l8.5

C.t:d é'5 rgyPh trr

J

717

171120

lf>

1.

- - - 1-

Megbirns1 diJa< (tol,,..,icsolás. lnr".lit,ls, egyéb) mód rlliu

,.,

o~szesen

'1'100000

11

11

Mukodés1 kiad;\\

z400000

1

10. 1 Megb110<1 d1]ok (tolmoc<0/n<, ford1tri<, l.'gyt'b) mod. eloir.

1 -

Egyéb muködési
célú kiadás

290 OOO

Megbozás1 1i1a< :tnlmilC\Ol:Ís, lnrdit 15, rgyébl

q

Dologi kiadás

H.

~~+-~--~--1----~J.-----

remlPzvenvck, kiutazclSOk

8

G.

llJOOOO

149895

ku11;lt'1!iook 111r'ldo\1t;l•,

F.

Ellatottak

terhelő

adó

Testve•varosr kapcsolatokat elllscgll<'

E.

1

---- 164H

116417

116 417

1800 OOO

10 700 OOO

10 700 OOO

930 987

10 700 987

10 700 987

930987

10 700 987

10 700 987

l

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata
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évi kulturális celfeladatainak előirányzata

16. mellcklct

Formthan!
A

1.

}

Nyirr~yhata V'1ros l<epP~knnyvt>

NyirPy,yh.ttct V~ro.o; l<PpP'iok<myvP nHlrlo<>1lrH

4

Nyirrgyhá10 Város K~peskonyve mód. p/Öir,

-

-

~

---

-

'

8

-

-·-·--

bnerő mód. előtr
-Pálycizati
.
-

S1<lkPrtu1 d11.:tk

-

-

-

(gyeb ( koszortJk, $Zdkrna1 forumok)

ll

tgyf'h ( kos1ornk, stakm.11 fo1 umok) modos1ldS

thJ<lk mucl rlo1r

1<1-.dv;myo~

1~

!'~c1wrnyn~

t.1mor,.ita<>a

liunogat.'t'>a mod Plrnr

-

--

lPfPptJIP\I f rtf'klM l\11oltht~

22

lr.l"_!_llJIPst frtrktar A11oltsaP, mod rló11

>----

H

~i>pkmuak

Ak.1rl''lllldJd

)4

S1Ppkm11a~.

Ak.1riPm1a1a mmt rlh1r

1 ()(X)()()(J

1 000000

1 ()(KlOOO

célU kiadás

ossze'ien

--

-

----- -

-

56010

619

11~

7~0

Míndos'itesen

>--

--

>--

-

650000

>-- -

·1 100000
- -

-

h50 OOO

-

r,
-- ,___

-

~-

1 OOO OOO

-

/f.,69 1)()

56010

-

·

-

-

-

---

1 OOO CM10
1000000

74R llR

74R 17R

380815

1148178

1148118

füOOOO

100000

100000

1000()(1

-

-

100000

69 ()()()

11700

')00000

qooo<x>

819 100

'100000
(,()()0()()

ó[)()()()(]

l OCJO OOO

l Q()(J OOO

100000

--- ,__ ____
OOO

'lOOOOO
~100

-----

- -

h(MJ OOO

-

1amop,i1t,1•><t

l OOO ()(XJ

--

mód Pliur

-- -

1<01m11veliidéo:.1 rnrRall.lpodas

5()()000

28.

Ö S S/ r S F N·

5 700 OOO

29.

ö SS l

5 769 ()()()

30

ö s S7 F s r
ö S 57 r s r

11 700

N: módosít as
N · mód rlülr

-

-- - - -

~o\to~ur.ihs programsorozat tdmogat.=.sit

E 5 t N: m ö rl elém.

100000
813 OOO

-

560!0

--

/~O OOO

- -- -

380 815

--~ ·

1--

756 qqo

1 ()(MJ()(l()

- - 1000000

>-- -

--

---

~

1 OOO OOO

- - --

OCMJ

1 ()(JOOOO

148 '18

1367903

L.

kiadas

-

f-

- -

Rl l ()(Hl

-

__

So~l(>I ~111lur 1llis ~no~rarn.:;oro1at

-

31.

1000000

756 990

-

____

--

ll

Scruh:.zas

Egyób
felhalmozási

Felhalmotdsi

Felujftás

<,z <,1 A Mrp,yr1 S1rmlr mód rkm

l1

)íl

---

813 OOO

-- -

Voro~ Postako~':!. folyrnr~t

/~.

K.

4 100000

4 700 OOO

5 700000

-

elő„

lO

-

)

4 /IMJ (){)()

650000

\z \z A M•RYPI \1rmlp

-

kiadás összesen

150000

l<1rtdv.111yoJ tamor<tttt<>a rnodos1t.-i•

Kiodv(1nyok tómogotllso mód.

MUködési

célú kiadás

---- --

- -

---- --

14

1q
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17. melléklet

Forintban!

1.

2

A.

B.

Megnevezés

Személyi
juttatások

e.

D.

E.

Munkaadókat
járulékok és
szoc. hozzájárulási
adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

terhelő

F.
Egyéb
célú
kiadás

működé si

G.

H.

1.

Müködési kiadás
összesen

Felújítás

Beruházás

J.

L.

K.

Egyéb
Felhalmozási
felhalmozási
kiadás összesen
célú kiadás

Mindösszesen

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által
bonyohtott feladatok
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Nyoregyháza Megyei Jogu Város Önkormanyzata muködési célu bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2019. év
Forintban!

A.

2.

Megneveze'i
Onkormany1atok m1íkodés1 t.ímogat,isao

1.

Múködés1 célu támogat asok AH n belulről

)

Ko1hatalm1 bevételek

C,,

Mulwdé\1 cf>lu tit vett pénzesiko1ok AH n kivuh öl

l.

Mlikodési hrvételrk

0.
Működési

Müködési bevételek

1.

előirányzat
~

871039 423
J } 17 284 184

12 614 739 •1%
201010120
2 729 803 426

8.

kiadások
elöirányzat

Megnevezés
Személyi JUttat.isok

1 ·102 866 6S·1

Munkaadókat tPrhelö 1arult'kok es srnc holldJMUl.ís1 adó

1 532 428 664
12 874 870 S24
409 SRR 12ú

Dologi kiadások
lll.itottak pénzbeli 1uttatasa1

~

rgyéb mükodéSI célu k1adasok

~

V.í1osfr1lesztt's1 feladatok m1ikodési k1art.ísa
Költ•égvPté•

bev~tele

fíMn„ , nélkúl

22 633 876 649

l '>8 7'>8

/~ú

4U 8/l 921

Ta1talékok

'!

10.

e.

8.

.lS4 14'> 2ll

22 447 241 410

Költségvetés kiadás finansz . nélkül

186 635 239

11.

Költségvetési többlet:

Jl

Hitelek bevételei

B
14.
1 ),

Hos'1u le1a1 atlo 111úko1lesi hitelek felvetele

lb.

Bankbetétek megszuntetesének hevétele

2 OOO 000000

Rov1d lf'J''' atu mlikodPo:.1

lutf"IP~

fplvt'trlr

Relfold1 potekpaporok hevetelr

2 000000000

Rov1d leJ•íratu m1íkodéS1 hitelek torleS1tese
Hosszu le1,11 atu mukode11 hitelek torlcsztése

lL )(){) 000000

10 OOO OOO OOO

1Jellüld1 é1tékpapi1ok k1ad<1sa
Penzeszkozok betétként elhelyezése
Államh.iztart.íson beluli rnegelőlegezes

17

Allamh.íztartason heluli 111egelölegc1es

18

Mao advany 1gényh~vf>tele

19.

Finanszírozási bevétel összesen

16 297 197 771

Finanszirozási kiadás összesen

20.

Önkormányzat bev~telei össze"ien

38 931 074 420

Önkormányzat kiadásai összesen

21

Hiány/többlet ö<Szesen

22.

Tárgyévi mukodé<1 tobblet:

mlik11d('s1 cti'll.I

2 OOO OOO OOO
2 'lOO OOO OOO

Hitelek kiadásai

159 210 l ll
1 637 q77 659

1~9

210 112

12159 270 112
34 606 511 522
4 324 562 898
186 635 239

Nyoregyháza Megyei Jogu Varos Önkormányzata felhalmozási célu bevételemek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2019. év
Forintba ni
A.

1.

Felhalmozási bevételek

2.

1.
4.

.,

Megnevpzés
1elhalmo1as1 célu tamogatasok All n lwlulriíl
f elhalrnoza1.i1 hf"vétt"lf'k

f eltMlmo1c1s1 té'lu cttvett 1wnzrs1ko1ok All-n kívulröl

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

0.

Felhalmozási kiadások
elöorányzat

11144 510 129
1453 499 566

53 029 3l/

b

8

e.

B.

13 251 099 612

Megnevezés
lleruhazárnk
ÍC'ltljlldS

elöoranyzat

l'l %9 J5'l O<Jh
/09/412 8úl
~5

tgyéb felhalmozaso célu k1adasok

gqq (;80

Va1osfe1Jeszt<'s1 feladata~ rrnikodéSI k1adasa

.l

35414~

Jll

Verosfe1le'1tes1 feladatok t,11 talPkuk

8

11'}) 1fó

149

Költségvetés kiadás fmansz. nélkül

9.

Költségvetési hi;iny

IJ.
11

Hotelek bevételei

Hitelek kiadásai

Rov1d lejaoatu felhal11101.í" hitelek felv<'tele

Rov1d le1,ilatu felhal11101i\<1 J11telek toileS1trse

38 929 282 023
25 678 182 411

HosszU leJclratu frlhalmo1ci<>1 h1trlek lm lf.'sztE!sf'

217 OOO OOO
217000000

ll

llusszu lc1.11atu felhal11101a11 hitelek felvetele

l l.

Mi11Mlvilny 1gényhevetele felhelm c!'lu

14.

Finannirozasi bevétel öc;c;1ec;en

21 570 619 513

Finanszírozási kiadás ösc;zesen

15.

Önkormányzat bevételei ös'2esen

34 821 719 125

Önkormányzat kiadásai osszesen

16.

Híany/tobblet összesen

17

Hrgyévofelhalmozási hiány összesen

25 895 182 411

18.

Hiány mindösszesen

25 708 547 172

21510(!19513
217 OOO OOO
39 146 282 023
4 324 562 898

19. melléklet

429
20. mellé klet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

lonnth,1n!

l

A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

12 07<; OOO OOO

11 5l0 OOO OOO

11 &35 OOO OOO

11 &70000000

11Ci70000000

11 b70 OOO OOO

11670000000

116/0JOOOOO

l'll 186000

l lh lOOOOO

17b lOOOOO

17b lOOOOO
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17h200000
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116 lOOUOO
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14"000000

14'i000000
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12 026 200 OOO

12 070 200 OOO
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12 070 200 OOO
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12 070 200 OOO
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5 948100000
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.l17 000000

28l6Ci6000

101>78085

21.1 q99 n2
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is3 lB !3.l
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1'; 1117 14 7

11 03'; 4 l9

8 268 'l95

<;G'H041
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1 8.i8 i5.l
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221113 232

129 566 922

84 256 506

60 227 663

0 ,70%

0,50%

l

Helyi ildók

3.

Tul.11dono\ 1bf~vé t e lek

4

D11,1k, µótlékok, b1r\,ígok, lt!l1'puli'!s1,1dó k

5

lmm .1t1•r,íhs JilVilk, 111g.1t l.inok i's l'fWPb tilrgy1
eszközök ér tékl•slt ésl'

·-

Rcszcscdésck é rtékcsrt('SL' (•s r pszcscdésck

6. mcgszuné·schcz k.ipc.solódó hcvé't clcK
7

l'nv.1trz,1cróbol szi'i rrn.uó bevételek
Gar.rnc1.i cs kezcsségv.illal.isból sz;m nazó

8

bl'vt•t clck

9. Önkormányzat saját bevétele

10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

11 Hrtc1/ koicsön torfcsztcs
1). Hitel/ kolcso n k,1m;it

13 Kc1l'sscgv.1ll,1l,í·
14. Hitel/ kölcsön/kezesség összes!'n

15. Adósságszolgálat a saját bPvE'tel arányában

1,68%

2,48%

2,62%

2,33%

1,83%

1,07%

21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
bontásban

1.

Megnevezés

Kisegítő

2.
3.

Átlategészségugy1 feladatok

mez6gadasag1 szolgaltatás

2019. évi kiadás

összesen

0.

Kotelező feladat

Onként vallalt feladat

34 445 OOO

34 445 OOO

133 030000

133 030000

33 159 787

33 159 787

4.

Gyepmesteri te•ep

s.

Egyeb városuzemeltetési feladatok

176 210 OOO

F

Zöldfelulet fenntartas

728061 OOO

728 061

205 000000

205

7

8

~apadék es belvízelvezetés

T· 1epules vizellátás

9

K~Mlág1tás

10.

Közutak, hidak fenntartása

11

Lako1ngatlan lkarbantart„uzemelt)

12 600 OOO
433 019 OOO
2 224 725

OOO

330000000

176 210 OOO

OOO OOO

12 600 OOO
433 019 01)11
2 224 725

OOO

330000 00

12.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (1'1LC átalány)
mtézmény1 vllag1tás, tuzvedelm1 feladatok

14

Tanmühel1·ek

12 700 OOO

12 700 JOO

l<

Sport letesitmenyek uzemeltetése

150000 OOO

150 OOO OOO

170000 OOO

170 OOO OOO

16.

Kozfoglalkoztatás
Sz'gliget1 gyermekudulö uzemeltetése. felúJítás

18.

1"
2

60000000

6000000u

124 500 OOO

124 500 OOO

37 OOO

Városuzemeltetés1 feladatokhoz szukséges gépbeszerzések

OOO
99 570 OOO

99 570 OOO

lst·:án u.17. szám alatti mgatlan belső feluJitas

30000000

30000

Folyekony ~ulladek szallítás

16 OOO 00

16000 00

37

OOO OOO

OOO

21.

Nyíregyházi Városüzemeltetó és Vagyonkezelő Nonprofit Kit
ellátott feladatok

22.

Társasházi lakások üzemeltetése

23.

NLC kezelés Onkormányzat

79 452 529

79 452 529

24

NLC kezelés NYIRW

48000 OOO

2S

.akbertámogatás

OOO OOO
25 OOO OOO

26.

Kornyezetvédelm1 célfeladatok

34 000000

27

Repulötér uzemeltetés

2800000[)

28.

Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

29

Teruletelőkészités

30.

ngatlanvásarlás

s 010 019 787
200000000

4 796 809 787
200

25
34

28 OOO OOO
5 000000

230 421 936

230 421 936

144 650 344

144 650 344

25 000000

32

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezés: Kft.

78 000000

33

Temetkezés tökevásárlás

34

Nyiregyház1 Ipari Park Kft

:is

helyi kozlekedés biztosítása

36

Nyiregyház1 Sportcentrum Nonprofit Kft.

37.

2018/2019. evi Jég1dő vasárlás

20 375 880

38.

Városi Uszoda Uzemeltetése II. félév

60000 OOO

39

Nyoregyház1 Spartacus FC Kft

82 986000

4C.

Bozsik József Akadémia

25 500 OOO

25 500 OOO

41

Kiemelt egyéni és csapatsportagak támogatása

132 000000

132 OOO OOO

42

város-Kep Nonpro'1t Kft.

266 800000

43

Nyiregyhaz1 Állatpark Nonprofit Kft.

44

Móricz Zs Szinhaz Nonprofit Kft.

611150 OOO

4S

SOstó-GyógyfurdOk Zrt

851000000

45

Nyirv1dék Kepző Kozpont K1eme!kedOen Koznaszru Nonprofit Kft.

48

Onkormanyzat1 felúJ1tások

49

Varos' lőtér

50

Bor1Jánya1 hulladéklerakó uzemeltetése

25 000000
78

OOO OOO

1321 947

1 321 947

21 732 500

21 732 500

1 231 977 535

1 231 977 535
201

OOO OOO

20 375 880
60000 OOO
82 986 OOO

266 800 OOO

10 OOO OOO

33 970000

10000000
611150 OOO
851000000
33 970

ooc

70000000

70003000

520 950 355

520 950 355

2 000000

2 000000

42 038 016

42 038 016

51

Egyeb 'agyon1 kiadások

38 678 053

S2

Vagyonblltosítas
· ovábbszam:azott 1·agyon1 k1adas

q 50000C

54.

Vagyoni kiadások

SS

38 678 053
57 500 ODC

41 OOO Q1 )0

41 10;:,000

S 219 505 095

1393 495 880

Rendsze1 es pénzbeni ellátás

212 171 '71

212171 '71

S:

Eseti penzben1 és termeszetben1 ellatás

239 254

57

Lakbertamogatas

SS

Lal:áscelu nely1 tamogatas \e etve11elyes allapotu epulet
feluj.lasa)

~:;

PeP!er1a Egyesulet

60

Bursa Hungarica

OOO OOO

5 000000

Szakértői. tervezési dí1ak

Nyiregyház1 T Jr1sztika1 Nonprofit Kft.

OOO

3 000000

152 829 584

3 8 2 6 0 09 215
86 424 416
3 OOO

OOO

2 500000

2 500 OJC

OOO

14 277 OOO

14 277

7 000000

l oldal

.

OOO OOO

31

47

213 210 OOO

OOO OOO

48

201000000

Államigazgatási
feladat

ooc

13.

17

Forintban!
E.

e.

B.

A.

7

OOO OOú

.

4 31
21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata koltségvetésében tervezett elöirányzatai kötelezö, önként vállalt és államigazgatási feladat ok

bont ásban

B.

A.

2019. évi kiadás

Megnevezés

1.

ösnesen

e.

0.

E.

Kotelezó feladat

Onként vailalt fe'adat

Ailamigazgatási
feladat

61
62.

Res A1Jp1tvány

4000000

Szoc. alis és egészségugy1 célkadatok

5 803 617

5 803 617

63

Kéknefele1cs Alapítvány

64
65
&6.

Human· Net tanyagondrok

7000000
7 423 812

7 423 812

&1

Egyéb szociális kiadások (pái\·ázatok, kutatás.fejlesztés)

68.

Szakértc51 tevékenység

69.
70.

Egész<égterv

71

r<1·1regyház1 Egyházmeg-,e -Huszárvár "'ukodese
N1·íregyhaz1 fgyházll'egye óvoda, skola 1:1eg. támog.

Szigligeti gyermekudultetés
Egészség1.gy1 Támogató A ap P•og· am ETAP) P~'f„('f,ol
Váilalkozáse1enk1tö A ap t'anv

72
73.
74
75.
76

Kr zos alap

77

1dc5sbarlit Önkormanvzat

78.
79

F.ászoruló Hallgatókért Kozalaprtvány

~~

SNI ·S gyermekek fe1lesztesének tam:igatasa

~f1ekunk a család projel:t

ERASM uS+CROSS pro1e1<1
';uság1 határok ne!l.ul proierkt

lf1uság1 célfeladatok
Kbzneveles1 célfeladatok

82.

Szociális és Koznevelési kia dások

ö~

K~lturalis

84

.osa a Muzeum 150 éves 1ub1leum1 évford"lóia

85

Civil Ház muködteté1e tagdi; fizetés

86.
87
88.
89.
90.

200000

200000
25 000000

50000C

500000

300000C

3 oocooo

11600000

1500000
r;ooooo

1 50000C
i;ooooo

3000000
7 480000

3000000
7 480000

BOOOOOO
1 6cn l'\N"l

33 OOO OOO

692 054 629

412 228 083

4 FSI" nn!'I

Nagyegyunesek támogatása
Happy Art Alap1t •á~y nívódíj
Helyi önszerveződő kozossegek penzugy; atapia

9 854 788

987 OOO
4 000000
52 n3ooo
23 411 951

3 987 OOO
400000
~2 373 00
23 411 95'

15 OOC OOO
158 75~
250000C

15000001.1
158 7c;~

133 785 489

92
93.

Polgár mesten keret

94.

Kárpátal1a1 Magyar Szövetség tamogatása

95.
96.
97

Krtúntetesek

26 429 317
115 144 258
5000000
37 162 561
10 700 987
10 517 854

Képv1selc5 testulet k1adasa1

t:uluF:\'i és EU· s célfeladatok
Testvérvárosi JUD1leum1 évfordutok
Varosd1plomacia, testvér és partnervaros• kapcs el6segit0 prog,.
rendezvényei:
Onkormányzatr Terlltanács

100
101.

1"1egyei Jogu Városok Szövetsége

102
103.

Kozb1ztonság1 Alapítvány
HordetéSI keret, PR kiadás, Városmarketing

104.

Mária üt Kozrasmu Egvesulet tagdii és programck

105.

Egyéb Onkormán1·zat1 fe1adatok

Kozb1ztonsági megállapodás

rendezvény

11'1

Lejárt 1fjuság1 kolcson elszamolast kovetö ,·osszaf.zetés

108

Ny rség. T ol:Jbcélu Kosté· ség Tarsulás rr egs•u~tetése m.att
felmer~10 k.adasok

279 826 546

854 788
~

Város• nagyrendezvények

~.ap"

1595593
1 OOO DOC
1 831443

célfeladatok

Varosr rendezvények, tarsadalm1 unnepek

Arany

11600 DOC
1 oocooo

1000000
1 831 443

Kulturális kiadás

106.

23117000
70 651 094

25 000000

91.

98.
99.

7000000

23117000
70 651094

1000000
1595 593

KAB KEF pal·1azat

4000000

-

0
25
133 785 4 89
26

,1L

„

115 144 258
5000000
37 162 561
10 700 987
10517864

4500000

4 500000

15 000000
7 642 222

15 000000
7 642 222

5 000000

5000000

8 500000
23 600 ooc
65000C
15 093 804
2 500DOC

8 500000
23 600000
650000
15 093 804
2 c;ooooo

20UODOC

2000000

1c;2c;567

3 525 567

109.

r<emzet1ség1 onkormanyzato• támogatasa

10r;ooDOC

10 500000

110.
111
l')

Sport céi'eladatok

68 lOODOC

6~

Varos1 sportiendezve~vek

~s

113

Önkormányzati egyéb feladatok

'

&..1 10 ~~

Be.,,ned Sport Prog; ari 1:, ute..,..

arvédelm: !.1adasok

l.J.

••• ~i'ejlesztes. kiadások

11&.
117

AF A befizet e'
Kamatf zetés

118.

Önkor mánvzati szamlavezetésse. kapcso1atos k;adásol:

119

Tovabbsza1nlázc:! k1adasok

120.

Befizetés l.otelezenség

,egye~

adok

-

100000
38 300000

300 ooc
6450000

6 45COOO

416 316 580

1 21 594 258

2 72000C
27 410 7'lS 707
413 000000
26 008147

2 120 OOO
94 023 €29

S2 123 367
12 700 DOC
425 417

2 old.il

294 722 322
27 316 771 878
413 O'.!OOOG
26 008147
52 123 367
12 700 OOG
425 417

-

4 ~· 2

21. mell éklet
Nyíregyháza Megye i Jogú Vá ros Önkormányza ta költségvetésében tervezett előirá nyzatai kötele zö, ön ként vállalt és á llamigazga tási fela da tok
bontásba n

1.
121
122
123
124.
• 'S.
. L·
~2

szervezetek támogstása

A!talános tartalék
Rov1d le1a'atu hnel,kolcson tor:esztés
,zu leJáratú hitel.kolcson torlesztés
Bd:•ld1 értékpapirok k adásai
A .arnháztartáson beluli megelölegezés v1sszal·zeté~e
Önk orm ányzat i kiadások mindösszesen:

lL~.

EgeszséguN! Alapellátási ;:azgatOság

131

1?2.

összesen

Céltartalék

128
130.

2019. évi kiad ás

Megneverés

Társadal~1

Eszterlánc Észa~1 óvoda
Gyerniekek liáza ~él1 Óvt'da

·-·

Tunderkert Kelet óvoda

1'~

Buzasze~ Nyugat óvoda

134.

KoZ!~tezmé~yel.et

135

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Konvvtár Konyvtár

Mukodteto Kozpont

-

13&.
137
138.
139.

Ny':•eevtiaz1 Szoc áhs Gondozasi Kozp:-nt

14J.

Nyíregyházi Gyermek1ó1ét1 Alapellátas1 ntezmenv

141

'l{lregyhilz1 Család-és Gvermekjóiet1 Kozpcnt

142

... 3
144
145

e.

D.

Kötelezó feladat

Onként vallalt feladat

B.

A.

\'ác1 Mihály Kulturális Központ
Nyiregyházr Cantemus Kórus
Jósa András Muzeum

10 53E OOO
8 954 448 692
20 99C 380
2JOOOOOOOO
217000000
10 OOO OOO OOO
159270112
60 751 701 402

E.
Állam1ga zgatásl
felada t

10536 OOO
8 954 448 692

6 820 871837
~1 e

:ss 597

744 783 997
999 247 787
880464 249
928 666133
f29 763133
l 371 727 251
603 017 203
374 269 99S
285 793 047
673 748 353
937 618 338
1094 320 992
951 818 335

963 474 760
852 998 436
897€24 980
6:4 692 734
l 313 342 718
500 398 952
302 269 995
251293047
374 157 601
937 341 263
l 092 415 992
818 314 935

2 520 833 330
2000"

992 183 681
20000

13 001 092 143
73 7S2 793 545

10 629 984 691
17 450 8S6 S28

20 990 380
2 OOO OOO OOO
2~7 OOC OOO
10 OOO OOO OOO
159270112
S3 930 829 56S

-

25 328 400
15 773 027
27 '65 813
31 041153
15 070 399
58 384 533
1C2 618 251
72 OOO OOC
34 50000C
304 590 752
277 075
1 905 DOC
133 503 -'00

N, • egi1'áza Megyei Jogu Város Polgarmesten 'il\atal
ebbOI:

Igazgatási kiadások
- Rendszeres pénzbeni ellátás

Intézményi kiadás ösnesen

147

Mindössresen

~25

341 518

-

·Eseti pénzbeni es természetbe~; ellátás

146.

1 003 308 131

~ o. d~

184S 76S 934
SS 776 S9S 499

S25 341518
52S 341518

433

21. m elléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ónkormányzata költségv etésében tervezett előirányzatai kötelező, önként v állalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban !

BEVÉTELI

1
2
l
4

FORRÁS

e.

B.

A.

2019. évi

MEGNEVE Z ÉSE

előirányzat

Önkormányzat o kat m ű ködési támogatásai
HPly1 ör.kormá~vzatck rrLköde<ene• al•al~ ·-<támogatása
Te epu1és1 ö~~- egyes kozrevelés1 fe1adotdi-Jk tomogat.isa
TelepUIP>I 'Jnk SZ'>Clalos gyerrl'ekiole>1 t>s gyer"lekHkeztetr<1

Kotelező

D.
fe ladat

. 3 209 89~
2 492 884 7· 5

'J.'2W8!J9
l 49L 884 7:;,

s

feladatainak tamogatasa

2 117 ~24 404

l 117

6

Te•epulés1 önkorrl'ányzatok kJ;turális feladatairak tarrog<:t,.d

1113 551 384

1113 551 384

9
10
11
12
13.

~E115en :
Működési

54 069 OOO

5 871 039 4 23

5 871039 423

2000::
12 153 98C

2COOO
12 153 980

.

Működési

cé•u szociális átvett pénzes1köz

Működés•

ce i. atve:t pér zeszköz

KAS KEF lfjuság ~atárok né'kJI ,;Jlyázat
EgyEb tamc:.gotdSC:.k IH1szek B· rr ed Sport P· c:.grom
u•er-, Kor-yezetv~de em )
Fe:lesztés1 feladatra átvett rick. célu pénzeszköz

2 800 OOO

l 80C OOO

2 1 3104g-

21 310 '80
378 742 E56

378 742 656

Osszesen.

415 027 116

12 173 980

25 88; ---

25 883 OOO

402 853 136

Felhalmozási célú támogatáso k államháztartáson belülröl
felhah'lozas. célu on•ormanyzat: tamofatas
Egyéb felhalm ce'" • á,,.-">gatás.1k beve'elei allamh belul

2~

- Sóstó Gyóg1.furr:!ik le lesztés
Fe1:esztés1 fe·adatok~oz átvett pénzeszköz

21
22.

Osszesen:

38.

25 883 OOO

44 OOO

44 OOO

cn

9 054 OOO OOO
448 OOO DGO

11 705 322 302

2 939 OOO OOO

2 939 OOO OCO

Osszesen :
Működési

1677 950 Otiü
~72 302
10

677 950 OOO
1 ) 027 372 302
11 731 205 302

23. Közhatalmi bevételek
24
Jövede•emadó•
25.
Te rmőföld bé,beadásábj1 szárm iöv.adóJa
Vagyoni típwsú adók
26
Ép;tményadó
27
28.
Termékek és szolgaltatások adó•
lparüzesi adó
29.
30.
Gepiarmuadó
31
Egyéb áruhasználat1 és szo1::á•tat2s1 adók
32
ldeger•orgal mi adó
33.
Egyéb közhat alM1 bel'ételek
34
- Ta•aJterhelési díj
35
Adópótlékok, adóborságok
Egyeb birság
36
Szabálysértési és he1ysz•n1 b1rság
37.

9 054 OOO OC>D
448 OOO OOO

82 OOO OOO

82 OOO DOC

16 OOO OOO
61 OOO OOO
2 934 405
4 261 091

El OOO OOO
2 934 405
4 L61 091

16 OOO OOO

12 607 239 496

448 044 OOO

160 OOO OOO
281 029979
111779418
41 3 15 705
191186 OOO
512 836 586
102 197 779
120 591 OOO
2 500 OOO

160 OOO OOO
281 029 979
111 779 418

1 523 436 467

552 809 397

12 159 195 496

bevételek
Szolgáltatások ellerertéke
- Nem lak.< szolg.tielyos.berl.d:,
- ..akber + i.zemeltetés
- Egyéb onkormaryzati vagyon be· beadása
1:ozvet1tett szolgalt;;tások ellenertef.e
Tulaidonos1 bevete·
K1SZol"lozott altal.r l s forgJll'll aüo
Általános forga1n-1

.J.; v•sszater.t_se

KamatbeveteleK
Egyéb muködés1 bevétel

50.

Összesen:

41 315 705
191 186 OOO
512 836 586
~02 197 779
120 591 OOO
2 500 OOO
970 627 070

51 Felhalmozási bevételek
52
ngatlarc.k értekesotr:se

53

- Egyéb 1ngot .in "'·teke<ites

54

Telekértekes1tés
• Lai:asvetelár hat'alet;

SS.

56.
57
58
59
60
El
Ól

63 .

.

célú támogatások államháztartáson bel ü l ről

16.

39.
40.
41
42
43
44
45
46.
47
48
49

;9

404

Egyéb "1uKödés1 célu táMogatásoK be,·ete•ei allamh telul

14.
15.
17
18
19

S4

Helyi o~l:ormanvzatol 1· egesMó tamogatasa

7
8.

~24

E.

Allamigazgatá si
Önként vállalt feladat
fe ladat

Összesen:
M űködési

1398223976
50 OOO OOO
5 OOO OOO

1

1453 223 976

1453 223 976

140 OOO OOO

140 OOO OOC

~qg

)23 976

50 OOO OOO
S uOO u.

celú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülröl
IJ\úködési celu vossz<.teroterdt t.imogJtJsok, Kö1c.c
Tagi kö1csör

~·

Egyeb 'Tlűködés• célú atvett oenzes.kbzök

12. S314C
45 406 7:9

Egyeb mu~.ode~ ... ei ... atve-tt per.;:.es:~c;,..,c•
Fejlesztes. felado•~k~oz at,·ett pe

198 238 172

Összesen:

l. olda1

12 831 443
.6 l'-

4~ ~

198 238 172

.
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21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, ön~'ént vállalt és államigazgatá si feladatok bontásban

A.

l

BEVÉTELI

FORRÁS

64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson

ro;
6ó
67
68
69
70

Fe.h3lmozá~i cé•~

13
74
75
76.

előirányzat

Kötelező

D.
feladat

Önkent vállalt feladat

E.
Államigazgatási
feladat

kívülről

visszaté•1tendö tiirnogatásoK, Kölcsönok
ép·tési kölcsön

La~ásvásárlás1,

5 000000
5 000000

Egvéb Kölcsönö1·

'; OCO OOO
5 oro ooo

Egyeb fe1hal.,-:ozási célu átvett ~énzeszkczck
L1 P t.ef1zetés v z•közlT'u hitel
Fe1lesztés1 fe1ddatokhc.z •Nett pé~zesz l füök

71.
72

e.

B.

2019. évi

MEGNEVEZÉSE

Összeseri,

8 OOC OOO
33 4L~ 317

8 OOO OOC

51 429 317

8 OOO OOO

: 3 4,q 17
43 429 317

Finanszírozási bevételek

f1 te· kölcsönfelvétel állall'haztartáson k v;,. röl
Rövid •eiáratu h1te1
Belfc.ld1 értekpapirok bevéte1e•

2 OOO DOC 000
12 500 00~ OOO

2 OOO OOC OOC
12 500 OUC. JOC

803 888 831

803 888 831
21 43167053159 2'/(; 112

rv1arodváry 1gérybeve'.e e
- Elfüö ev l:oltsegv••Pst ~ar •Clv~ryának gényb
· Elozo Pv koltségve••s1 ,, 3r -d,aryárak igényb pály

77
18.
79.

A1la1'lhaz•artáson bcluli megE:~1ege1és

80.

Bevételek mindösszesen

ll

118

Mükodes, celu ta~oga:2sd all imháztarti?sc•' belu11 c-1
Műkc>des,

12C
1.:1

lv1úkodes, celú atvett penzes;közök
Finarszirozási bevétPI

1'.9 270 112
6 917 949 800

549 541 048

;49 541 048

31090400
136 365 423

136 %5 423

128
F111ar sm":ás1 bevétel
129 Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ
"'1uk0dés, cevétel

rinarszu C. "'dS1 bevetel

1 841 310

14 246 856

24 656 070
1 841 310

8 749 669

l9 693 713
1697117

20 601113
1 E97117

9 374 121
38 401 362
2 828 095

l5 588172
2 828 095

7 112 012
25 345 466
l 736 630

19164496
1736630

2 055 222
529 769 412
2 267 277

4S2 832 570
2 267 277

3 764 968
1300 OOO
22 OOO OOO
300 OOO
89678 l07

3 764 ~68

4 573 210
1 OOO OOO
72 OOO OOO
2 086 C78

4 '73 210
1 000000

12 028 915

12 o~s 915

322 032
>8 586 273

122 Jósa András Múzeum
123
Müköelés1 celu tii•osa:asc k ál:JmhaHar•osc r bElu.röl
1.4
Felhalmczás1 célu tám.>gatasok t 1•. aztartascn bf>lulr '
ló
Mukbdés1 bevetel
126
Felralmozás1 bevtte·
11.l
'v1uködes• celu atvrtt per..e .kJ. >K

131

14 246 856

35 902 87C

:49 968 810
2 >04 lf;l

2 olda:

11246 800

8 749 669
9 092 600

9 374 121
12 813 190

1112 012
6180 970

2 055 222
76 936 842

1 300 OOO

22 OOO OOO
300 OOO
89 618 307

72 OOO OOO
2 085 078

18 680 OOO
56 245 8'll
322 032

,s ~ss 273

~8

'l60 634
11 OES 41.7
141 OOO OOC
l75 ':90
63 838
'86 qcl3 6~2

63 827 718 942

31 090 400

18 68J OOO
56 245 891

bevetel

13C

·r

70 745 668 742

81 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
82
Müode·i •e1u támogatasok ;::laMhaztartáson belulról
83
M~ködesi bevétel
84
F ~ansz•·ozás1 beve:el
85. Eszterlánc Északi Óvoda
86
MúKödési céiu támogatások á1°dmháztartáson beivlról
87
!v1űködés1 bevétel
88
F nansz••ozás. bevétel
89. Gyermekek Háza Déli Óvoda
qo
Mulödes. cél~ tall'ogatasok dliamháztartáson belülről
91
Muködés1 bevétel
92
h~ansmozas1 bevétel
93 Tündérkert Keleti Óvoda
94.
•v1ukodes. celu támoga:asck allamháztartason bel:.. röl
CJS.
Mukodes. bevétel
96
~inansz1rczás1 bevetfl'I
97. Búzaszem Nyugati Óvoda
98.
Múködés. celú tálT'ogatásck al:amháztartason belulről
99.
Működes. bevétel
lOC
~inanszirozás1 bevétel
101 Kbzintézményeket Működtető Kbzpont
102
Műl:ödés1 ce!ú tamogatások allamháztartáson belurröl
Működési bevétel
103
104
Finansmozás1 bevétel
105 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
106
1.1üködé>1 celú támogatások államháztartason belürröl
107
Felhalmozási célu tamogatások állarráztartáson belulro
108
lv1űködés1 bevétel
109
Működési celú átvett pé~zes~közu1<
110
Finarszirozás1 bevétel
111 Váci Mihály Kulturális Központ
112
Működési celú táf""ogatások államhaztartásor belul•ÖI
113
Felhalmozás1 céfu támogatások á1larháztartáson be'ulrlí
114
Működési bevetel
115
Működe>1 CEIÚ átvett pMzc- kOZ'>k
116
Finanm izás1 bPvetel
117 Nyiregyházi Cantemus Kórus

119

4~167"

58 !:160 &34
'l'lE54~7

141 uOO OOO

275 ~90
63 838
186 ll!3 642

:4'l f;Q1804
L

~04 /tL

'7i os

-
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21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

A.

1

BEVÉTELI

előiránY2at

132 Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátasi Intézmény
lB
Műk desi L'ev<'•P
134
F1nao~1 rozási bevete
1"'5 Nyíregyházi Csalad-és Gyermekjóleti Központ
1>5.
rJI ,k'ldP'I bPvP•e·
bl
F nansnozzsi bevetel
1'18 Polgarmesteri Hivatal
139
140.
:41
142.
143

3q 007 136
1479 078

rJ1ukÖde:1 Ce'll támogatások ál omháLtartaSCI' be1, íÓI
Kozh.·. rr1 be,ete•tk
M"•ode .1 bevetelü
~eiha1rrNás1 célu átvett pénzeszkozok
~.ransz;·c:.zás1 beveter

D.

E.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

17102 136
1C79078

1 905 OOO

2 419 56C
4/5184091

2 419 560
4/5184091

125 l'l9 128

i2~

7 500 OOO

199 328
7 500 OOO

33 522 270

B 522 270

1600 OOO
20 056 891

144 lntezményi bevetel összesen
145 Bevételek mindösszesen

e.
Kotelezö feladat

B.
2019 évi

FORRÁS MEGNEVEZÉSE

1 600 OOO
LU

J56 8' !l

3 007 124 803

1 521 412 213

1 485 712 590

73 752 793 545

8 439 362 013

65 313 431 532

1. oldal
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26./ napirend : Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma megállapítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági
véleményeket . Először Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A
Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság pedig 6 igen szavazat mellett javasolja
az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. 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 meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

207/2019.(Xll.19.) számú
határozata
az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról

A Közgyűlés
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában 2020. január 01-től az alábbi élelmezési nyersanyagköltségeket állapítja meg:
Forintban !
Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

389

105

494

466

126

592

- reggeli

97

26

123

116

31

147

- tízóra i

39

11

50

46

13

59

- ebéd

194

52

246

233

63

296

59

16

75

71

19

90

Megnevezés

Bölcsőde (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna)

- uzsonna
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Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Megnevezés

Szociális intézmények
-

Idősek

Szociális Otthona

836

226

1062

1003

271

1274

- reggeli

167

45

212

200

54

254

- tízórai

64

18

82

77

21

98

- ebéd

351

95

446

421

114

535

20

96

- uzsonna

63

17

80

76

- vacsora

191
709

51

242

229

62

291

191

900

850

230

1080

167

45

212

200

54

254

- Idősek Klubja
- reggeli
- ebéd

351

95

446

421

114

535

- uzsonna

191

51

242

229

62

291

Oktatási intézmények
Óvoda (tízórai, ebéd,
uzsonna)

361

97

458

432

117

549

- tízórai

75

20

95

90

24

- ebéd

228

61

289

273

74

347

- uzsonna

58

16

74

69

19

88

442

119

561

531

143

674

- tízórai

80

21

101

96

26

122

- ebéd

288

78

366

346

93

439

- uzsonna

74

20

94

89

24

113

446

120

566

535

144

679

- tízórai

80

21

101

96

26

122

Általános iskola 1.-4.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)

Általános iskola 5.-8.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)

1

114

- ebéd

291

79

370

350

94

444

- uzsonna

75

20

95

89

24

113

- általános iskola

291

79

370

350

94

444

- középiskola

316

85

401

379

102

481

797

215

1012

957

258

1215

- reggeli

157

42

199

188

51

239

- tízórai

80

21

101

96

26

122

- ebéd

288

78

366

346

93

439

- uzsonna

74

20

94

89

24

113

- vacsora

198

54

252

238

64

302

697

188

885

837

226

1063

166

45

211

199

54

253

Menza

Diákotthon, kollégium
- általános iskola (teljeskörű)

- középiskolai, szakiskolai
tanulók (teljeskörű )
- reggeli
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Diétás norma

Alapnorma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

316
215

85
58

401
273

379
259

102
70

481
329

1050

283

1333

1259

340

1599

256
478
316

69
129
85

325
607
401

306
573
380

83
155
102

389
728
482

Megnevezés

- ebéd
- vacsora
- sportkollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora

27./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szen nvvízelvezetési és szennyvízt isztítási
programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységére
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta. Úgyhogy kérem Tormássi Géza elnök urat, ismertesse a bizottság
álláspontját .
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet
elfogadását 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta .
Dr.

Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szé pen .
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 meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

208/ 2019. (Xll.19.) számú
határozata
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységéről

439
A

Közgyűlés

1. a Projekt

Menedzselő

Egység 2019. évi

tevékenységéről

szóló beszámolót megtárgyalta

és elfogadja;
2. a Projekt Menedzsel ő Egység további fenntartásával - személyi összetételének
módosítása nélkül - egyetért;

3. a

Projekt

Menedzselő

Egység

tevékenységének

és

személyi

összetételének

Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgálatával egyetért.
Határidő:

2021. ja nuár 31-ig

28./ napirend: Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta . Kérem Tormássi Géza elnök urat, ismertesse a bizottsági álláspontját.
Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet
elfogadását 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta .
Dr.

Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen.
Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem
a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő .
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

209/2019.(Xll.19.) számú
határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztásáról
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A Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletére, delegált
tagként állandó jelleggel dr. Kovács Ferenc polgármestert megválasztja.
2. A delegált tag akadályoztatása esetén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási

Társulás

Társulási

Tanácsában

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának teljeskörű képviseletére Jászai Menyhért alpolgármestert, valamint
Tormássi Gézát a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökét
felhatalmazza

29./ napirend: Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.}
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgárm ester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a
bizottsági véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a rendelettervezetet S igen szavazattal
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet
elfogadását 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen.
Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Lengyel Máté képviselő úré a szó.
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Térfigyelő kameráknak
az elsődleges feladata véleményem szerint a megelőzés lenne. De amíg Nyíregyházán
sajnálatos módon egy olyan területen - jelen esetben, amit példaként szeretnék mondani, a
Búza téren, - ahol a 6 kamera van előfordulhat az, hogy seftelnek. Előfordulhat az, hogy
fogorvosi rendelőt kirabolnak. Úgy gondolom, hogy nem látja el teljes mértékben ezt a
szerepét a térfigyelőkamera rendszer nyíregyházi helyzete, vagy kiépítettsége. Ezért úgy
gondolom, hogy ezen javítani kell. A közbiztonságot erősíteni kell, a térfigyelő kamerák
megelőzést szolgáló szerepét erősíteni kell. Abban bízok, hogy a jövőben a közterület-
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felügyelet ebben, ezen a téren még jobban tud teljesíteni majd. Mindazon által szeretném
megköszönni a közterület-felügyeletnek, hogy a közbiztonság területén aktív és jó munkát
folytatnak. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz?
Nem látok jelzést. Tisztelt Képviselő úr! Mostanában van térfigyelő kamera rendszer, mert
korábban nem volt. Tehát 9 évvel ezelőtt 26 térfigyelő kamera közül a vasút a MÁV-é volt.
Most több, mint 150-et építettünk. Természetesen még ahol van kamera, ott sem lehet
teljesen megelőzni ezeket az eseményeket. De azt mondani, hogy ez nem jó vagy nem
működik, azt gondolom, nem lehet. Az természetes, hogy ezt további fejlesztésre szorul, ezen
is vagyunk. Tehát most már egy olyan kamera rendszerünk van. Behoztuk a közterületfelügyeleti munkatársakat a városházára, a rendőrséggel kiváló kapcsolat működik. Azért van
az előterjesztés is, hogy még jobbá tegyük. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet :
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

31/2019.{Xll.19.)
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. § Ez a rendelet 2019. december 20-án lép hatályba és az azt

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Ezt a rendeletet 2019. december hó 19. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019. december 19.

következő

napon hatályát veszti.
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Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 31/2019. (Xll.19.) önkormányzati rendelethez
1.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

KG

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 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
sétá nysza kaszt fi gye 1i meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. hátsó
része - Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső Élményt. hátsó része - Vegyszertároló sarkánál
lévő 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

K8

1

K9

1

KlO

1

Kll

1

K12

1

K13

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

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2
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K14

1

K15

1

K16

1

K17

1

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 oszlopró l déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15087/2

15087/2

15079
15079

Fürdőtó

K18

1

K19

1

K20

1

K21

1

K22

1

K23

1

K24

1

K25

1
1

K26

1

K27

1

K28

1

K29

1

K30

1

K31

1

K32

1

K33

1

K34

1

K35

1

K36

1

Összesen

36 db

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 osz lopról 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

15083/2

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyel i
meg

15083/2

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról délkeleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Központi park Sen1or 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 l évő
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

15079
15079
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
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2.A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)
Kamera típusa
Kamera azonosító

Kamera helye és az általa megfigyelt terület
Helyrajzi szám

Fix kamera
(2,0MP IP)

K37

1

K38

1

K39

1

K40

1

K41

1

K42

1

Összesen:

6db

„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

15099

„ 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

15099

„ C" jelű Kiszolgáló épület e lőtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

15099

15099

15099

3.A megfigyelendő 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

Mesekert Játszótér

J6/9

1

Kaviccsal szórt sétány

J7/1

1

Térkő

J8/4

1

Életnagyságú Társasjáté k

Összesen:

8 db

db

Megfigyelt terület

Belváros
Rákóczi utca 1.
Platán Gyógyszertár
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok

ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
4db Fix
kamera
4db Fix
kamera

15261

15260

burkolatú bekötő út

4.A megfigyelendő területek: Belváros
Elhelyezkedés

Helyrajzi szám

Hősök

tere

Hősök

tere, Jókai tér, Nagy Imre tér

Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba
Rendszám felismerés

15259
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2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
1 db Fix
kamera
1 db fix
kamera

Holokauszt emlékmű és játszótér mellette

Bethlen G utca-Kossuth tér sarok
Városháza épültének a falán

1 db fix
kamera

okososzlop, Zrínyi utca sétáló

Városháza erkélye alatt

2 db fix
kamera

Kossuth tér a Városháza

Kossuth téri park keleti oldalán ÚJ
oszlopon

2 db fix
kamera

Római katolikus templom előtti teret a szökőkúttal

OTP előtt a várost bemutató makettnél
új oszlopon

2 db fix
kamera

Dózsa Gy. utca a Korzó felé, illetve a Bocskai utca felé

Kossuth tér a Városháza épületének a
falán

1 db fix
kamera

OTP előtti területet az okososzloppal

Béke ház falán

1 db fix
kamera

Korzó előtti területet az okospaddal

Dob utca
Rákóczi utca- Búza tér Sarok
Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum)
Művelődési

Központ

Országzászló tér park új oszlopon

Összesen:

Rákóczi utcát két irá nyba
Búza teret két irányban
integrált játszótér
Országzászló tér-Zrínyi Ilona utca kereszteződése, a volt bank
előtti

okospaddal

előtt

27 db

S.A megfigyelendő területek: Jósaváros
Jósa város
Korányi út- Ferenc körút Sarok

ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera
ldb Fix
kamera

Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két
irányban
Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz

a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb
irányába
Sóstói utat az Egyetem irányába

kereszteződés

3db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Forgó
kamera
4db Fix
kamera

Összesen:

21 db

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
Sóstói út-Ferenc krt. sarok
Ószőlő utca - Csaló köz

Korányi utca - Kosbor utca körforgalom
Debreceni út - Váci Mihály utca

Ungvár stny. fedett rész alatti terület
Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető
Korányi utat- a Bánki Isk. irányába

Ószőlő utcát 2 irányba
Tas utca- Kond utca irányába
Sóstói utat a Stadion irányába
Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába
Korányi ut cát- a Bá nki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető
irányába
Rendszám felismerés

6.A megfigyelendő területek: Örökösföld
Örökösföld
Fazekas János tér 7

3db Fix
kamera

Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös
üzletház felé
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Fazekas János tér 15
FazekasJánostér 24
Bocskai utca - Család utca keresztez ődé s
Fazekas János tér Móra Fe renc isk.
tornaterme
Lobogó utca 1-11
Összesen

3db Fix
kamera
4db Fix
kame ra
4db Fix
kamera
ldb Fix
kamera
3db Fix
kamera
18 db

Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János té r
Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas
János térre vezető utat
Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak
Fazekas János téren
Lobogó utca

átvezető

bevezető

j árda

szakasza, hátsó pa rkoló

7 .A megfigyelendő területek: Érkert
~rkert
Árpád utca 49 előtt
Móricz Zsigmond utca-Sima i út saro k

ldb Fix
kamera
4db Fix
kamera

Árpád utcai óvoda és előtte az útszakasz
a kereszteződést m ind 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

Toldi utca 68. első bejá rat és a mellette
Érpatak mellett
Érpatak hídját, Toldi utcát

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kame ra
18 db

Toldi utca 66. hátsó bejá rat és a mellette l évő iskola bejárata

Toldi utca-Lehe l utca sa rok
Vécsei utca-Toldi utca sarok
Toldi utca 66.sz.
Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat
Simai út felől
Összesen

lévő

játszótér az

Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca
felé

Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát

8.A megfigyelendő területek: Huszártelep
Huszár telep
M óricz Zsigmond utcai alulj áró bejárat
Huszár tér fel ő l
Dália utca vége buszforduló

ldb Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera

Móricz Zsigmond utcai alulj áró Huszár sor felő l i bejáratát

Bottyán utca 1.sz.

2db Fix k

A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé

Huszár tér Y keresztező dés

3db Fix
kamera

A Viola utcát a 11. sz . irányába, a Huszár teret a Dál ia 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 Dá lia
utcai buszforduló felé
A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába

Orgona utca vastelep

előtt

Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok

Viola utca 21.
Viola utca 11.
Huszár téri ABC
Összesen

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 Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár té r felé
A Huszár téri új sportpá lyát és játszóteret
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9. A megfigyelendő területek: Bessenyei tér, Benczúr tér

Bessenyei-Benczúr tér
Benczúr tér, j átszótér e lőtt acéloszlop
Benczúr tér, M úzeum előtt i oldalon
acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum e l őtti 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 el őtt acéloszlop
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop
Bessenyei tér a 9 sz el őtt acéloszlop

1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera

játszótér és környezete

1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera

Bessenyei szobor és környezete

okospad és környezete
Benczúr szobor és környezete

Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába
szökőkút

eső

te rület

és környezete

Szinház utca irányába eső terület

9 db

Összesen

10. A megfigyelendő területek: Bujtosi Városliget
Bujtosi városliget
Bujtosi tópart kelti oldal
Belső

körút és pihenő parkolója

bejáratának

kereszteződése

Bujtosi tó északkeleti sarka

2db Fix

Streetball-pálya, játszótér

1 db fix

parkoló bejárata, kerékpártároló

kamera
1 db f ix

A tó keleti parti sétánya és futópályája

kamera
Anyag utca a félsziget bejárata a híd

1 db fix

előtt

kamera

A mosdó déli oldalán

A tó nyugati oldalán

lévő pihenőpark

tűzrakóhelyek,

1 db fix

és stég

kondipark

kamera
A mosdó északi oldalán

1 db fix

streetballpálya, játszópark, okospad

kamera

7 db

Összesen

11. A Megfigyelendő területek: Tiszavasvári úti Military és KRESZ park
vezető

KRESZ park észak-nyugati sarok
közvilágítási oszlopon

2 db fix
kamera

A parkhoz

KRESZ park északi oldala közvilágítási
oszlopon

2 db fix
kamera

A KRESZ parkot dél-nyugati és dél -keleti irányba

KRESZ park észak-kelet sarok
közvilágítási oszlopon

2 db fix
kamera

KRESZ parkot déli irányba, a KRESZ park északi oldalán lévő

A KRESZ park és a Military park között
közvilágítási oszlopon

2 db fix
kamera

KRESZ parkot és Military parkot

3 db fix
kamera

A sétány északi és déli irányba, valamint a Military parkot

A park nyugati oldalán

lévő

sétányon

közvilágítási oszlopon

sétányt északi és déli irányba

sétány

keleti irányba
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Military park dél-nyugati sarok
közvilágítási oszlopon

1 db fix
kamera

Military parkot észak-keleti irányba

Mosdó nyugati és keleti bejáratánál

2 db fix
kamera

a mosdó két bejárata előtti sétányt

14 db

Összesen:

12: A Megfigyelendő területek: Mák utcai kiserdő
A játszótér észak-nyugati sarka
közvilágítási oszlopon

1 db fix
kamera

játszóteret délkeleti irányba

A játszótér délkeleti sarka közvilágítási
oszlopon

1 db fix
kamera

játszót eret északnyugati irányba

A játszótér délnyugati sarka közvilágítási

1 db fix
kamera

játszóteret északkeletii irányba

1 db fix
kamera

játszóteret délnyugati irányba

oszlopon
A játszótér észak-keleti sarka
közvilágítási oszlopon

4 db

Összesen:

13. A Megfigyelendő területek: Nyírszőlős
Szőlőskert

utca-Kollégium utca
új oszlopon

kereszteződés

2db fix
kamera

Szőlőskert

utcát nyugati és keleti irányba, valamint a
kereszteződést

Arany János Gimnázium és Általános
Iskola tornatermének Kollégium utcai
falán
Sportpálya déli oldalán lévő világítási
oszlopon

1 db fix
kamera

Kollégium utcát a tornateremtől északra

3 db fix
kamera

délnyugati irányba a játszóteret és a mosdót, déli irányba a
játszóteret és a filagóriát, északi irányba a streetball pályát és
sportpályát.

Összesen:

6 db

14. 1. ütemben 2002-ben és 2008-ban telepített kamerák
kamera helye

kamera típusa

Arany János utca Állomás tér sarok
közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Szarvas utca-Kígyó utca körforgalom
közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Búza téri piaccsarnok előtt saját oszlopon

1 db forgó

Rákóczi utca-Búza utca sarok saját
oszlopon

1 db forgó

Móricz Zsigmond utca a Debreceni úti
felüljárónál közvilágítási oszlopon

ldb forgó

Petőfi

utca-Széchenyi utca sarok, Park
üzletháznál közvilágítási oszlopon
Petőfi téri autóbuszállomás területén
közvilágítási oszlopon

Vasútállomás előtti gombasornál
közvilágítási oszlopon
Vasútállomás főbejárata felett épület
falán
Vasútállomás utas váróterem épület falán

1 db forgó
2 db forgó
1 db forgó
1 db forgó
1 db forgó

megfigyelt terület
Arany János utca Szarvas utca
Állomás tér

felé,

Szarvas utca két irányba, Arány János
utca állomás felé, Kígyó utca
Piaccsarnok előtti terület, Rákóczi utca
két irányba
Búza téri nagy parkoló, Búza utca,
Rákóczi utca két irányba
Móricz Zs. utca, Debreceni úti felülj áró
Petőfi

utca-Széchenyi utca
kereszteződés

Autóbuszállomás területe
Vasútállomás előtti autóbuszmegálló,
Állomás téri gombasor
Vasútállomás főbejárata e lőtti terület,
állomás tér
váróterem terü lete
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Vasútállomás l-es vágány

1 db forgó

Összesen:

12 db forgó

Mindösszesen:

205 db

peront két irányba

Általános indokolás

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
31/2019.(Xll.19.) önkormányzati rendelethez

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rend őrség 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.
Részletes indokolás
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
31/2019. (Xll.19.) önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett té rfigyelő kamerá k helyét és a megfigyelt
területet jelöli ki.
2.§-hoz

A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének

idő po ntját

határozza meg.

30./ napirend: Előterjesztés a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelvteremtési
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotá sára
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes

főjegyző

Meghívott Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a
Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, illetve a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta . Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket . Először dr. Adorján
Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:{Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat
mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm . Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés! A rendelettervezet elfogadását a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a rendelettervezetet S igen szavazattal
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A
Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester} Köszönöm szépen. Az elmúlt közgyűlésen is jeleztem, hogy
egy ilyen előterjesztést tervezünk behozni. A múltkori közgyűlésen a befektetési stratégiát
fogadta el egyhangúlag a közgyűlés. Szükség van rá hála istennek, mert reális esélyünk van
arra, hogy munkahelyteremtő beruházások érkezzenek Nyíregyházára. 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 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

32/2019.(Xll.20.} önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű lése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében
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eljárva a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a
település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkozt atás e lősegítése érdekében ösztönözze a
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban : Önkormányzat) közigazgatási te rületén való letelepedését, illetve az
Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rende l kező
vá llalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek
érdekében az Önkormányzat előnyöket kíván biztosítani a jelen rendeletben meghatározott
fe ltételeknek megfelelő vállalkozások számára beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatás
nyújtásával az Önkormányzat mindenkori költségvetésének figyelembevételével, így jelen rendeletben
szabályozza a vállalkozások részére juttatandó támoga tá s odaít élésének, nyújtásának és
elszámoltatásának feltételeit és eljárásrendjét.
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon vállalkozásokra (a tová bbiakban: vállalkozás), amelyekre az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a vállalkozás a 7. §-ban meghatározottak szerint az Önkormá nyzat közigazgatási területén kíván
gazdasági tevékenységet folytatni az 5. alcímben meghatározott feltételek mellett;
b) az a) pont szerinti beruházás induló beruházásnak minősül;
c) a válla lkozás a jelen rendelet szerinti fe ltételekkel támogatási kérelmet nyújt be a beruházás
megkezdése előtt;
d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát
és a kulturális örökség megőrzését e l őmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési
határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének
meghatározása tekintetében történő módosításá ról szóló, 2017. j únius 14-i 2017 /1084/EU bizottsági
rende lettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a
továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 13-14. cikke alapjá n a vállalkozás regionális beruházási
támogatásban részesíthető ."
(2) Az Önkormányzat a támogatást az éves költségvetési rendeletében erre a célra elkü lönített összeg
erejéig nyújthatja.
(3) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat csekély összegű (de minimis) jogcímen
nyújtott támogatásaira.
2. Érte lmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:

1. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 43 . pontja sze rinti acélipar;
2. azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi ren delet 2. cikk 50. pontja szerinti
tevékenység;
3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értele mben vett állami támogatásokkal ka pcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (I ll. 22.) Korm . rendelet (a továbbiakban:
At r.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
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4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom
kockázatelem zés nélkül előzetesen, pontosan kiszámítható;
5. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy
másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott
beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás
legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit
elégíti ki, továbbá
e) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;
6. beruházás befejezése: a termelési célú beruházás esetén az utolsó eszköz aktiválásának időpontja,
szolgáltató célú beruházás esetén az utolsó létesített álláshely betöltésének időpontja ;
7. beruházás megkezdésének napja: a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló
210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Korm. rendelet) 3. § 2. pontja szerinti időpont;
8. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti bérköltség;
9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
10. ELÁBÉ: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 36. pontja szerinti fogalom;
11. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b . pontja szerinti tevékenység;
12. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
13. fenntartási időszak: a beruházás befejezését követő legalább öt év;
14. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 32. pontja
sze rinti növekedés;
15. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a csoportmentességi rendelet 1. melléklet 3. cikk {2) bekezdése szerinti
partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet 1. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti
kapcsolt vállalkozásnak;
16. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális javak;
17. induló beruházás: a Korm. rendelet 3. § 12. pontja szerinti beruházás;
18. a kérelmet benyújtó vállalkozással egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás : az a vállalkozás,
amely a kérelmet benyújtó vállalkozással a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;
19. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti vállalkozás;
20. kutatási infrastruktúra: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
21. létesítmény: a Korm . rendelet 3. § 17. pontja szerinti egység;
22. létesítmény felvásárlása: a Korm. rendelet 3. § 18. pontja szerinti beszerzés;
23. mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
24. mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti
tevékenység;
25. mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti
forgalmazás;
26. nagyberuházás: a Korm. rendelet 3. § 22. pontja szerinti nagyberuházás;
27 . nagyvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pont szerinti vállalkozás;
28. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti
vállalkozás;
29 . összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen
beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szerep lő beruházást és a támogatást igénylő
vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó, valamint a
kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem minősülő vállalkozó által a kérelemben
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szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a
kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő
beruházást;
30. saját forrás: a vállalkozás által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a
tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem
tartalmazó forrás;
31. szénipar: a Korm. rendelet 3. § 28. pontja szerinti tevékenység;
32. szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak, amelyek
a vállalkozás által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás
az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető
változását vagy bővítését eredményezné;
33. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
34. támogatási időszak: a támogatási szerződés hatálybalépésétől a fenntartási időszak végéig tartó

időszak;

35. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa százalékos formában kifejezve;
36. támogatástartalom : a vállalkozás részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában,
akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer
alapján számított értéke;
37. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
38. tudományos és technológiai park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §
4. pontja szerinti ipari park.
39. vissza nem térítendő támogatás: a jelen rendelet alapján Magyarország hivatalos pénznemében
megállapítandó és folyósítandó visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás;
40. végső elszámolási határidő : a fenntartási időszak lejártát követő hatodik hónap utolsó napja.
3. Kizáró okok
4. § Nem ítélhető meg támogatás
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékenykedő
vállalkozás részére, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy
eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d} a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának
elősegítéséhez;

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
f) amennyiben a támogatás importáru helyett hazai áru használatától függ;
g) amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.

S. § Nem nyújtható támogatás továbbá:
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
e) szénipari tevékenységhez,
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d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és ene rgetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,
g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
h} kutatási infrastruktúrához,
i) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás - figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó
rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,
j} munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.
6. § Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére,
a) amely esetében a közpénzekbő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban : Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll;
b) amely csődeljárá s, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
e) amelynek önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, illetve részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van;
d} amely helyi adótartozással vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik vagy
nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését hat ározatban engedélyezte;
e) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyít hatóan valós többletfoglalkoztatási szándék
nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre vá llalkozását, szüntette meg korábbi
vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei,
telephelyei között;
f) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
g) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, továbbá
h} az állami támogatásokra vonatkozó jogszabá lyok - különös te kintettel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény - által meghatározott esetekben.

4. Nyújtható támogatások köre
7. § (1) Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében
a) az Atr. 1. melléklete alapján regionális beruházási támogatásnak m i nősülő beruházásösztönző
támogatás jogcímen
aa) az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vagy tudományos és
techno lógiai park területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy
ab) ingatlan bérleti jogának megszerzésére, amennyiben a bérlet i jogviszony időtartama legalább öt
évvel meghaladja a beruházás befejezésének dátumát; vagy
ac) tárgyi eszköz tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzésére, lízingbe vételére; vagy
ad) immateriális javak beszerzésére, továbbá
b) az Atr. 1. melléklete alapján regionális beruházási t ámogatásnak m i nősülő munkahelyteremtő
támogat ás jogcímen munkahelyteremtésre
- különösen a vállalkozás tervezett beruházása költségei nek és nettó árbevétele növekedésének
nagyságát, a megépülő épület méretét, a teremteni kívá nt munkahelyek számát, az iparágat és
gazdasági területet, valamint a tervezett beruházással összefüggésben a válla lkozástól beszedhető
helyi adóbevétel várhatóan befolyó összegét figyelembe véve - a jelen rendelet felt ételei szerint ,
Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és folyósítandó vissza nem térítendő
t ámogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat vállalkozás részé re.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogcímen nyújtot t támogatás a csoportmentességi rendelet
13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján nyújth ató .
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S. A támogatás odaítélésének feltételei
8. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak
minősüljön, a Korm . rendelet szerint támogatásban részesüljön és
a) termelési célú beruházás esetén a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a húszmillió
euró összeget vagy az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a beruházás befejezésének
napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt;
b) szolgáltató célú beruházás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a
beruházás befejezésének napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt.
(2) Húszmillió euró összeget elérő termelési célú beruházás esetén a vállalkozás a kérelem benyújtását
követően újonnan létesített álláshelyek után munkahelyteremtő támogatás jogcímen támogatást
igényelhet az egyes álláshelyek betöltésétől számított 24 hónap időtartamra, amennyiben legalább 50
fős létszámnövekedés elérését és annak további 24 hónapon keresztül történő fenntartását vállalja.
(3) Újonnan létesített álláshelynek minősül
a) a támogatási kérelem benyújtásakor nyíregyházi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező vállalkozás esetén az előző évi és a vállalkozás nyíregyházi székhelyén, telephelyén, vagy
fióktelepén meglévő éves átlagos statisztikai állományi létszám különbözete, vagy
b) a támogatási kérelem benyújtásakor nyíregyházi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem
rendelkező, vagy lezárt üzleti éwel nem rendelkező vállalkozások esetében a vállalkozás nyíregyházi
székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén létrehozott álláshely.
(4) A támogatás akkor nyújtható, ha
a) a vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást a fenntartási időszak végéig az
Önkormányzat közigazgatási területén fenntartja és
b) a vállalkozás az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes
beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását az Önkormányzat számára bemutatja .
(5) A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított
meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát
képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény
áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítani.

6. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó rendelkezések
9. § (1) Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a vállalkozás az e rendelet 1. mellékletében
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt
írásban benyújtotta.
{2) A vállalkozás köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási
döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni, és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása
esetén köteles azokat bemutatni.
(3) Az euróban meghatározott összeg forintra való átszámo lása kor a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
10. § (1) Nagyvállalkozás esetén, amennyiben az induló beruházás termelési folyamat alapvető
megváltozását eredményezi, támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek összege
meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a
kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
(2) Amennyiben az induló beruházás meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig
nem gyártott termékekkel történ ő bővítését eredményezi, az elszámolható költségeknek legalább
200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység kereté ben használt és az új tevékenység
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keretében is használni tervezett eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
(3) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások beszerzései és a
létesítmények felvásárlása esetében.
(4) A (3) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a
fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a
fenntartási időszakban a vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt
tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyob b kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a
gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
11.§ (1) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem
haladhatja meg az 50%-ot, nagyberuházás esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás:
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig 50%,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre 25%.
(2) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az ugyanabban a megyében regionális
beruházási támogatásban részesülő másik beruházás munkáinak m egkezdésétől számítva három éven
belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.
(3) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a vállalkozás által vagy a
vállalkozástól független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(4) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújt ható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint a (3) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor
ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás
a (3) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható .
(5) A támogatás keretében elszámolható költségeket a 18. §tarta lmazza .
7. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

12. § (1) A vállalkozás az 1. melléklet szerinti

kötelező tarta lmi elemeket tartalmazó részletes

támogatási kérelmét a beruházás megkezdése előtt írásban benyújtja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester) .
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás
a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolój át, ennek hiányában éves beszámolóját
vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált) beszámolóval, éves
beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt
bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás eset ében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;
b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről,
kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;
c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;
d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási cím példányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját;
e) nyi latkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését;
f) pénzügyi tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötele ző fenntartási időszak végéig tartó
időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban az alá bbi minimális ad attartalommal:
fa) nettó árbevétel;
fb) anyagköltség;
fc) ELÁBÉ;
fd) az ELÁBÉ-ból az exportárbevételhez kapcso lódó, vagy más, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban : Htv.) 39 . § (7) bekezdése sze rint nem sávosítandó rész;
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fe) közvetített szolgáltatások értéke;

ff) közvetített szolgáltatások értékéből exportárbevételhez kapcsolódó rész;
fg)
fh)
fi)
fj)

alvállalkozói teljesítések értéke;
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége;
személyi jellegű ráfordítások;
a személyi jellegű ráfordítások nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges
több magyarországi telephely esetén);
fk) összes eszközérték;
fi) az összes eszközérték nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több
magyarországi telephely esetén);
fm) Nyíregyháza területén lévő építmény hasznos alapterülete;
g) a beruházás szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási
időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan;
h) a pénzforgalmi jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát;
i) 8.§ (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalására vonatkozó
nyilatkozatát a 3. melléklet szerint.
(3) A Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem a követelményeknek megfelel-e. A hiánytalan kérelmet
döntésre előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, a hiányos kérelmet benyújtó vállalkozást 15
napon belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel.
(4) A Polgármester az ellenőrzés befejezését követően a támogatási kérelem alaki és tartalmi
megfelelőségéről írásban tájékoztatja a vállalkozást.
(5) Ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül nem
tesz eleget, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(6) A kérelmet az elbírálását megelőzően a Beruházásösztönzési Munkacsoport (a továbbiakban:
Munkacsoport) véleményezi, melynek elnöke a közgyűlés saját tagjai közül választott alpolgármester,
tagjai a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke, az
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. delegáltja és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának delegáltja.
(7) A Munkacsoport véleményezését követően a kérelem elbírálásáról az Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 30 napon belül dönt a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjának
figyelembevételével .
(8) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése tartalmazza legalább a 15. § (2) bekezdés b), d), e), f),
h), i) és o) pontjaiban foglaltakat.
(9) A Polgármester a döntésről annak meghozatalát követően írásban tájékoztatja a vállalkozást.
13.§ Amennyiben a vállalkozás beruházásról meghozandó döntése a 7.§-ban meghatározott
támogatások valamelyikének biztosításától, mint jövőben bekövetkező eseménytől függ, a támogatási
kérelmet feltételesen is el lehet bírálni és a támogatási szerződést meg lehet kötni.

8. A támogatások halmozása
14.§ (1) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(2) Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása
uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg
az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
(3) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig
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bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással
halmozható.
(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek
levonása előtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális
dokumentumokkal kell alátámasztani.
(S) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.
(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

9. A támogatási

szerződés

15.§ (1) Az Önkormányzat által támogatott vállalkozással a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntését
követő 60 napon belül támogatási szerződést kell kötni.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát, statisztikai
számjelét, képviselőjének nevét;
b) a vállalkozás, mint kedvezményezett megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
bankszámlaszámát és képviselője nevét;
c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát;
d) a támogatási összeg fedezetét biztosító közgyűlési döntés számát;
e) a nyújtott támogatás jogcímét, a bruttó támogatástartalom összegét, a támogatás formáját,
időtartamát, a támogatási szerződés hatályát;
f) a támogatás kategóriáját és a támogatás támogatástarta lmát;
g) elszámolható költségek összegét jelenértéken;
h) a támogatás elnyerése érdekében a vállalkozás által a beruházással összefüggésben tett
vállalásokat;
i) a támogatás intenzitását, a saját forrás mértékét;
j) a támogatott vállalkozás adatszolgáltatási, elszámolási (szakmai és pénzügyi), és beszámolási
kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a beszámolás határidejét;
k) a szerződésszegés jogkövetkezményeként beálló, törvényes kamattal növelt visszafizetési
kötelezettséget, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit;
1) a vállalkozás által tett nyilatkozat valótlansága esetére irányadó jogkövetkezményeket;
m) az Önkormányzat és a vállalkozás részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát,
faxszámát, e-mail címét;
n) a vállalkozás adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;
o) a támogatás folyósításának rendjét, ütemezését, feltételeit;
p) a saját forrás és a teljes beruházás megvalósításához szükséges forrás
rendelkezésre állásának igazolásáról, valamint a támogatott vállalkozás azonnali beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatáról szóló rendelkezéseket;
q) a vállalkozás felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a támogatással érintett
foglalkoztatásra vonatkozó adatait megismerheti;
r) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy
ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti,
megismerheti és kezelheti;
s) a válla lkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással kapcsolatos támogatói
közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat közzéteheti a támogatás adatait, ide nem
értve az üzleti titkot képező adatot;
t) annak rögzítését, hogy a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg
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kell őrizni, és az Önkormányzat vagy az Európai Bizottság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat
bemutatni;
u) annak rögzítését, hogy a vállalkozás vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződés hatályba
lépését követő egy éven belül megkezdi és négy éven belül befejezi;
v) a támogatott vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékait és
ellenőrzésének feltételeit;
w) e rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást, valamint
x) az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a csoportmentességi
rendelet, e rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadóak;
y) a vállalkozás 8. § (S) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettség-vállalását.

10. A t ámogatás biztosítékai
16. § (1) A vállalkozás a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékű, a Polgári
szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:431. §-a szerinti, a támogatási
szerződés hatályának idejére, de legalább a fenntartási időszak végéig bankkal vagy biztosítóval kötött
garanciaszerződéssel
vagy az általuk kibocsátott készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel rendelkezik, mely mind a nem szerződésszerű teljesítés, a nemteljesítés esetén, mind
pedig egyéb súlyos szerződésszegés esetén teljes körű felhatalmazást nyújt az Önkormányzat számára
az abban szereplő összeg lehívására. A támogatási időszak alatt a vállalkozás valamennyi újonnan
nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat
részére benyújtani a számlanyitást követő 30 napon belül.
(2) Amennyiben a vállalkozás az Sztv. szerinti leányvállalat vagy külfö ldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe, az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy a szerződés biztosítékaként elegendő
az anyavállalati kezességvállalás.
(3) Az Önkormányzat által további vizsgálat nélkül elfogadható a t ámogat ási szerződés biztosítékához
kapcsolódó anyavállalati kezességvállalás hitelminősítése során
a) a European Securities and Markets Authority által regisztrált és elfogadott hitelminősítő szervezetek
és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott, legalább 60%-os (BB+) bonitású hitelbesorolással
rendelkező anyavállalat kezességvállalása, valamint
b) azon anyavállalat kezességvállalása, amely korábbi - az összeszámít ási szabályok szerint figyelembe
veendő - támogatási szerződés esetében kezesként helyt állt, és hitelminősítése az a) pont szerinti
hitelminősítő szervezetek és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott igazolás alapján nem romlott
vagy maximum egy értékkel került alacsonyabb besorolásba.

Törvénykönyvről

11. A támogatások kifizetése és elszámoltatása
17. § (1) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatá rozott ütemezés és feltételek
szerint történik, amennyiben a vállalkozás a támogatási összeg - vagy részletekben történő kifizetés
esetén az 1. részlet - folyósításáig benyújtja a Korm . rendelet szerinti állami támogatás megítéléséről
hozott döntés másolatát.
(2) A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a vállalkozás a folyósításig a 8. § (4) bekezdés b)
pontjában meghatározott saját forrás és a te ljes beruházás megvalósításához szükséges forrás
rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja, va lamint az azon nali beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozatot az Önkormányzat részére benyújtsa .
(3) A vállalkozás köteles a támogatási szerződés megkötését követő évtől kezdődően a támogatási
összeg felhasználásáról, illetve az újonnan létesített álláshelyek számáról a Polgármesternek évente
beszámolni a fenntartási időszak végéig.
(4) A beszámolóban a vállalkozás utal arra, hogy a jelen rendelet szerint i kötelezettség teljesítését mely
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közhiteles nyilvántartásban fellelhető adattal igazolja vagy a nem fellelhető adatok esetén adatot
szolgáltat.
(5) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal
a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön
felszólítás nélkül igazolni. A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatás
felhasználásáról el kell számolni, az elszámolás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
(6) A támogatott vállalkozásnak a végső elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli
kérelemre a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az elszámolási határidő egy
alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt
a támogatott részére újabb támogatás nem nyújtható.
(7) Az Önkormányzat a támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatási
szerződés hatálya és a fenntartási időszak alatt jogosult ellenőrizni. A vállalkozás köteles biztosítani az
ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot
szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden elvárható módon közreműködni.
(8) Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat képviselője jogosult a vállalkozás hivatalos
helyiségébe - előzetes értesítés mellett - belépni, irataiba betekinteni, arról másolatot készíteni.
18. § (1) A támogatás keretében a támogatás intenzitásának mértékéig elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége;
b) a beruházás által újonnan létesített egyes álláshelyeknek a betö ltésétől számított 24 hónapra
meghatározott bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az alábbiak szerint határozható
meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47 . §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51.
§-a szerinti költsége;
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára;
d) az (S) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának vagy
lízing díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege .
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatási kérelem 12. § (4) bekezdés szerinti
befogadására vonatkozó értesítés időpontjától a beruházás befejezését követő háromszor
háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók
Sztv. 79. §-a szerint elszámolható bérköltségeinek - ide nem értve az egyéb személyi jellegű
kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva számolható el.
(4) Amennyiben az elszámolható költségeket az (1) bekezdés b) pontjában említett becsült
bérköltségekre hivatkozással számítják ki, a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a) a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesítményben
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie, ami azt jelenti, hogy a
megszüntetett álláshelyek számát le kell vonni az említett időszak alatt létrehozott álláshelyek
számából;
b) minden egyes álláshelyet
ba) termelési célú beruházás esetén a beruházás befejezésétől számított 36 hónapon belül,
bb) szolgáltatási célú beruházás esetén a beruházás befejezéséig be kell tölteni; valamint
c)a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely első betöltése után legalább öt
évig fenn kell tartani az érintett területen .
(5) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony a beruházás befejezését követő legalább
öt évig fennáll, illetve
b) a lízing formájában beszerzett eszközre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti
időtartam lejáratakor történő megvásárlásra vonatkozó kötelezettséget.
(6) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a
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vállalkozás és a vállalkozástól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő
áron kötött szerződés alapján merült fel.
(7) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak
támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény
felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből.
(8) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatá sban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési lírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok legalább a beruházás befejezését követő öt évig a vállalkozás eszközei között szerepelnek és
ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok költsége az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(9) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége,
amelyre a vállalkozás, más vállalkozás vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a vállalkozás nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól
szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4 . § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége.
12. A támogatási

szerződés

megszegésének jogkövetkezménye

19. § (1) Súlyos szerződésszegés esetén - amennyiben azt a vállalkozás megfelelő póthatáridő alatt
nem orvosolja -az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondhatja és intézkedik a jogosulatlanul
igénybevett támogatási összeg visszafizettetése iránt. Súlyos sze rződé sszegésnek minősül különösen,
ha a vállalkozás
a) a beruházás megkezdése előtt az ingatlant elidegeníti;
b) a beruházá st határidőre nem fejezi be;
c) a támogatási összeg részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget;
d) a támogatást vagy egy részét jogtalanul veszi igénybe;
e) a be-, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget;
f) a támogatási eljárásban a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
g) által nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és az
Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére nem gondoskodik új biztosíték nyújtá sáról;
h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve
módosítás esetén a módosítással érintett nyilatkozatokat nem teszi meg;
i) az Önkormányzat hozzájárulása nélkül valamennyi pénzforgalmi számláját megszünteti;
j) a 15. § (2) bekezdés h} pontja szerinti szerződéses vállalásainak teljesítése nem éri el a 75%-ot;
k) a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi vagy
1) egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a vállalkozás köteles a támogatást teljes összegét a Ptk.
6:155 . § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal növelten a felmondás kézhezvételét
követő 15 napon belül visszafizetni.
(3) Szerződésszegésnek minősü l az (1) bekezdésj) pontjában meghatározott mértékét meghaladó, de
nem szerződésszerű teljesítés, mely esetben a vállalkozás köteles az elmaradt teljesítésével arányos
összegű támogatá snak a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt mértékű
visszafizetésére .
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13. Nyilvántartás és adatszolgáltatás
20. § (1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztálya vezeti.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a támogatás azonosító jelét (határozat számát);
b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját;
c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait;
d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat;
e) a nyújtott támogatás megnevezését;
f) a támogatási kategóriát;
g) a nyújtott támogatás formáját;
h) a támogatás összegét, mértékét;
i) a támogatás időtartamát;
j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat;
k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket.
A támogatási program meghirdetése után az utolsó elbírált támogatást követő 10 évig meg kell őrizni
a nyilvántartásokat.
(3) Az Önkormányzat adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet
9. cikke szerinti közzététel céljából az e rendelet hatálya alá tartozó, 500 OOO eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó támogatásokról.
(4) Az adatszolgáltatást az Önkormányzat az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljes íti.

14. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § Ez a rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrá kra irányuló
támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a
sportlétesítményekre és a multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra
vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési
támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek
összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017 . június 14-i 2017 / 1084/EU
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvántartásáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L
187., 2014.6 .26., 1. o.) 1. és II. fejezete, valamint 13-14. cikkének hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.
Nyíregyháza, 2019 . december 19.
Ezt a rendeletet 2019. december hó 20. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2019 . december 20.
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1. melléklet a 32/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. A PÁLYÁZÓ RÖVID BEMUTATÁSA
1.1 Pályázó adatai:
Pályázó teljes neve:

Pályázó székhelye/telephelye:

Pályázó cégjegyzékszáma/ vállalkozói
engedély vagy igazolványszáma :
Pályázó adószáma/adóazonosító jele:

Pénzforgalmi
je lzőszáma/bankszámlaszáma :

1.2 Pályázó főbb gazdálkodási adatai (utolsó 2 lezárt üzleti év alapján)
„„.

M é rlegfőösszeg

év

(eFt)

Árbevétel (eFt)
Alkalmazottak létszáma

(fő)

1.3 A Pályázó és tevékenységének rövid bemutatása, TEÁOR kód megjelölésével:

2.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
2.1 A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatá s

. „ . ..

év
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2.2 Igényelt támogatás támogatási kategóriájának megjelölése:
„„„„„„„„„„„ Ft összegű, „„„.% intenzitású regionális beruházási támogatás

o beruházásösztönző támogatás jogcímen vagy
munkahelyteremtő

3.

támogatás jogcímen.

PROJEKT TERVEZETT ÜTEMEZÉSE
3.1 Projekt tervezett megkezdésének időpontja:
3.2 Projekt tervezett befejezésének időpontja :

4.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉBEN A BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA
4.1 A beruházás leírása

4.2 A beruházás tervezett
kezdetének időpontja : „.„•. „„.„„„„„„„.„.„„„„.„.•.
befejezésének időpontja : „„„„„„„„„„.„„„„„„„„„.
4.3 A beruházás helyszíne:

4.4 Induló beruházás fogalmi elemének teljesülése

A projekt jellege (a legjellemzőbbet kérjük, húzza
alá):

a)

Új létesítmény létrehozása új
telephelyen

b) Termékkínálat bővítése új
termékkel 2
e)

Termelési fo lyamat alapvető
megvá ltoztatása 3

d)

Bőv ítés 4

Amennyiben a fenti pontban a b) választ jelölte
meg, kérjük, adja meg az újra haszná lt eszközöknek
a projekt megkezdése előtti pénzügyi évben ······································ Ft
nyilvántartott könyv szerinti értékét.

5

A támogatást igénylő által korábban nem gyártott új termék előállítása (ide nem értve a korábban gyártott
termék kisebb átalakítását).
3
Teljes gyártási folyamat változtatása (ugyanazon termék előállítása más eljárással).
4
Ugyanazon termék előállítása ugyanazon eljárással, de nagyobb mennyiségben, egy a létesítményben gyártott
termék vonatkozásában
5
Jogszabályi előírás alapján az elszámolható költségeknek legalább 200 %-kal kell meghaladniuk az újrahasznált
eszközöknek a munkák megkezdése előtti pénzügyi évben nyilvántartott könyv szerinti értékét. Nemcsak a
közvetlenül újrahasznált eszközöket (pl. gépek}, hanem a közvetett eszközöket {pl. gyártócsarnok vagy raktár) is
figyelembe kell venni e szabály alkalmazása során, de csak az új tevékenység arányában.
2
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Amennyiben a pontban a e) választ jelölte meg,
kérjük,
adja
meg
az
modernizálandó
tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a
megelőző három pénzügyi évben realizált
értékcsökkenését. 6

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

A támogatást igénylő a kérelem benyújtását
megelőző két évben azonos vagy hasonló .
igen - nem
tevékenységet szüntetett meg az Európai
Gazdasági Térség területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a
támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházás befejezését követő második év végéig
ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett
területen.

4.5 Beruházás önerejének biztosítása:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Ft mindenfajta állami támogatástól mentes saját erő
Ft hitel
Ft egyéb támogatás: ...................................... .
Ft egyéb forrás: ............................................ .

4.6 A beruházás, illetve a létesíteni kívánt új álláshelyek elszámolható költségeinek részletezése

4.7 A támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban kapott támogatások:
1

1

Projekt címe

A project
megvalósítá
helyszíne

Támogatás éve

Megítélt
támogatás
(e Ft)

A projekt
Támogatási program
összes költségE
neve
(eFt)

4.8 Elszámolható költségek bontása
Tevékenységek - költségkategóriák

Összege (Ft)

11. IMMATERIÁLIS JAVAK
113.Vagyoniértékűjogok

114. Szellemi termékek
TÁRGYI ESZKÖZÖK

Jogszabályi előírás alapján az e/számolható költségeknek meg kell haladniuk a modernizálandó tevékenységhez
kapcsolódó eszközöknek a megelőző három pénzügyi évben realizált értékcsökkenését.

6
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12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések
ÖSSZESEN
%-os arány (az összes költség arányában)

Kelt.: ..................... , ........................ .

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

1.

A kérelem összeállításával kapcsolatos tudnivalók

Formai követelmények:

•
•
•
•
•

•

•
•

A kérelmet magyar nyelven kell elkészíteni, és az egyes iratokat az alábbi kötelező
sorrendben kell lefűzni vagy bekötni:
Borítólap: Ezen fel kell tüntetni a pályázó nevét/megnevezését, székhelyének címét.
Tartalomjegyzék: A kérelemhez csatolt dokumentumok sorrendben történő megnevezését
tartalmazza.
Nyilatkozatok: A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat cégszerű aláírással
ellátva kell a kérelemhez csatolni.
Csatolandó dokumentumok: Az útmutató II. pontja tartalmazza a csatolandó
dokumentumok jegyzékét, amelyeket a felsorolás sorrendjében kell a kérelemmel együtt
benyújtani.
A kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, továbbá az útmutató szerint benyújtandó
dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg. Amennyiben a pályázó nem
az előírt nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentumokat használja, a
kérelem formailag hiányossá válik.
A kérelmet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell elkészíteni.
Az eredeti példányt a pályázó vállalkozás hivata los képviseletére jogosult személy(ek)nek
kell aláírni, majd a vállalkozás bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján,
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•

a képviselő(k)nek le kell szignálnia és bélyegeznie. Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt
eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilat kozatokat és dokumentumokat. A
komplett leszignózott, aláírt, lebélyegzőzött kérelmek, illetve azok valamennyi
mellékletének az eredeti példányról kell a kérelem másolati példányát elkészíteni.
Amennyiben a nyilatkozat nincs dátumozva, lebélyegezve és cégszerűen aláírva, a kérelem
formailag hiányosnak minősül.

Tartalmi követelmények:
1. A pályázó vállalkozásá nak bemutatása
A pályázóra vonatkozó adatokat a kérelem 1.1. pontjában kell feltüntetni. A kérelem 1.2.
pontjában kérjük, az alábbiak szerint szíveskedjen a pá lyá zó gazdálkodó szervezetet röviden
bemutatni:
1.2.1 Megalakulása, rövid története
1.2.2 Tulajdonosi összetétel, arányok (A tulajdonosi összetételnél minden közvetlen és
közvetett tulajdonost fel kell tüntetni a cégnyilvántartás szerinti hivatalos, nem
rövidített elnevezéssel.)
1.2.3 Eddigi profilja, tevékenysége
1.2.4 Valamennyi telephelyének felsoro lása, profilja.
1.2.5 Az elmúlt 2 lezárt év beszámolói alapján (enné l rövidebb ideje működő vállalkozás
esetében a kérelem benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) a
gazdálkodási eredmények. Kötelező részletes tájé koztatást adni az elmúlt 2 pénzügyileg
lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adato król, értve ez alatt: a mérlege red mény
valamennyi adatának feltüntetését, illetve a kiadási és bevételi főösszeg feltüntetését .
A kérelmet elbíráló ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt
gazdasági év mérlegeredményének és beszámo lójának a pályázó képviselője által
hitelesített másolati példányát.
Amennyiben a pályázó kevesebb, mint két éve működik, illetve folyt at gazdasági
tevékenységet, úgy a meglévő, befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a
jelzett adatokat megadni.
1.2.6 A pályázó jelenlegi pénzügyi helyzetének saj át értékelése. (A jelenlegi pénzügyi helyzet
ismertetésénél a pályázó saját értékíté lete alapján ismertet i a pályázó pénzügyi likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismert et ése t ájékoztató jellegű . )
Az egyes rovatok terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg mé re tétől függően növelheti.
2.

A pályázó által igényelt támogatás
A kérelem 2.2 pontjában kérjük megj elölni a t ámogatási kateqóriá(ka)t, továbbá részletezni az
igénye lt támogatás összegét, intenzitását, a támogatott tevéken yséq(ek) költségét.

3.

A 3. pontban a projekt tervezett megkezdésének és befejezésének időpon tja

rögzítendő.

4.

Regionális beruházási támogatás esetében
4.1 A pályázó beruházási szándékának bemutatása (A kérelem 4.1 pontjában kérjük ismertetni
a működő vállalkozás fejlesztését vagy új vállalkozás létrehozását célzó beruházást.
Szíveskedjen megjelölni az igényelt vissza nem té rítendő t ámogat ás összegét és a tá mogat ás
jogcímét.)
4.2 A beruházás tervezett kezdetének és befejezésének idő po ntja
4.3 A beruházás helyszíne
4 .4 Az induló beruházás fogalmi elemének teljesülése
4.5 A beruházás önerejére vonatkozó információk
4.6 A beruházás, illetve a létesíteni kívánt új álláshelyek elszámolható költségeinek
részletezése (A beruházás és a teremtett új munka helyek után keletkező elszámolható
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költségeket kell a kérelem 4.6 pontjában részletezni.)
4.7 A támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban nyújtott támogatások
4.8 Az elszámolható költségek bontása

II./ A kérelemhez csatolandó dokumentumok
A benyújtott kérelem mellé csatolni kell a pályázóra vonatkozóan az
dokumentumokat.

alábbiakban

megjelölt

A vállalkozás
a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves
beszámolóját vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált)
beszámolóval, éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi
jövedelemadóról szóló tö rvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított
vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;
b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségről, kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;
c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;
d) cégjegyzék szerinti ké pviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
e) nyilatkozatát arró l, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését
(különösen a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésben foglalt vállalás teljesítésére vonatkozó
nyilatkozatot);
f) nyilatkozatát a tervezett tevékenység számszaki bemutatásáról legalább a beruházás
megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan,
évenkénti bontá sban / nettó árbevétel; anyagköltség, ELÁBÉ, az ELÁBÉ-ból az
exportárbevételhe z kapcsolódó, vagy más, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv. ) 39. § (7) bekezdése szerint nem sávosítandó rész, közvetített
szolgáltatások értéke, közvetített szolgáltatások értékéből exportárbevételhez
kapcsolódó rész, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás,
kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége, személyi jellegű ráfordítások,
a személyi jellegű ráfordítások nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint
(esetleges több magyarországi telephely esetén), összes eszközérték, az összes
eszközérték nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több
magyarországi telephely esetén), Nyíregyháza területén lévő építmény hasznos
alapterülete/;
g) szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak
végéig tartó időszakra vonatkozóan;
h) a pénzforgalmi jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot, valamint
i) nyilatkozatát arró l, hogy kérelme és annak mellékletei tartalmaznak-e üzleti titoknak
min ő sülő elemeket.

Ill./ A kérelem benyújtása
A kérelmet az útmutatóban meghatározott példányszámban és a rendeletben előírt határidőben
lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester) címezve
benyújtani.
A kérelmet és a nyilatkozatokat a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek)nek kell
cégszerűen aláírn i. A pályázót az általa megbízott harmadik személy/ szervezet csak írásbeli

meghatalmazása alapján képviselheti. A beérkezett kérelmet a Polgármester ellenőrzi, hogy az a
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel-e. Ha a kérelem hiányos, a Polgármester
15 napon belül ésszerű hatá ridő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki.
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Felhívjuk figyelmét, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozások
beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásárólszóló a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati
rendelete alapján nyújt támogatást, ezért kérjük a rendeletben foglalt rendelkezések alapos
áttanulmányozását. Amennyiben a kérelem a hiánypótlást követően sem felel meg a rendeletben
szabályozott követelményeknek, a Polgármester a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja .
A kérelemmel kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinetirodáján lehet kérni.

2. melléklet a 32/2019.(Xll.20.} önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó neve
Székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Képviselőjének neve
Egyéb szervezet esetén
székhelye:
Képviselőjének neve
Nyilvántartásba vételi
okirat száma
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése
Kijelentem/jük, hogy személyemmel/ünkkel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

közpénzekből

- 6. § {1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az „„pont alapján
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az „„pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem/jük, hogy
intézkedtem/ünk:

az

összeférhetetlenség

megszüntetésére

az

alábbiak

szerint
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Kijelentem/jük, hogy az érint ettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem/ük.

Kelt: ... „ „ . „ . „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ .

3. melléklet a 32/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
a regionális beruházási támogatásra pályázó, áttelepítést kizáró kötelezettségvállalásáról

A pályázó neve

Természetes személy esetén
lakcíme
Születési helye, idej e
Anyja neve

Gazdasági társaság esetén
székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Képviselőjének

neve

Egyéb szervezet esetén
székhelye
Képviselőjének

neve

Nyilvántartásba vételi okirat
száma
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése

Alulírott „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ . , az általam igényelt támoga tás visszafizet ésének terhe mellett kijelentem,
hogy a támogatási kérelem benyújtását mege l őző két évben nem került sor áttelepítésre abba a
létesít ménybe, amelyben a támogatási kére lem t árgyát ké pező induló beruházás megvalósítására
sor kerül, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló
be ruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesít mény áttelepítésére abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát ké pező induló beruházás megva lósítására
sor kerül.

Kelt : . „ „ „ „ „ .. „ „ ... „ „ „ . „ . „ „
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

a vállalkozások beruhá zásöszt önzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló
32/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet

Indok l ása
Általános indok lás
Nyíregyháza további fejlődése érdekében fontos, hogy a város a jövőben kiemelt prioritásként kezelje
a gazdaságfejlesztést, ennek keretében aktív befektetésösztönzési tevékenységet folytasson.
A rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a
település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás e lősegítése érdekében ösztönözze a
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közigazgatási területén való letelepedését, illetve az Önkormányzat közigazgatási
területén székhellyel, telephellyel vagy fiókte leppe l re ndelkező vá llalkozások fejlesztését,
munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek érdekében az Önkormányzat
előnyöket kíván biztosítani vissza nem térítendő beruházásösztö n ző és munkahelyteremtő támogatás
nyújtásával a vállalkozások számára.
Részletes indoklás
1-3. §-hoz
A rendelet alapvető és értelemző rendelkezései foglalják össze a rendelettel elérendő célt, hatályát
valamint a rendelet szempontjából lényeges főbb fogalmakat .
4-6. §-hoz
A kizáró okok meghatározásával pontosításra kerül, hogy melyek azok a vállalkozások, akik a
támogatási kérelem benyújtására jogosu ltak lehetnek.
7-11. §-hoz
A nyújtható támogatások körének meghatározásával és odaít élés feltételeinek részletezésével célunk,
hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a támogatást igénylő milyen költségtípusokra kaphat
támogatást, illetve milyen feltételeket szükséges te ljesíteni. A regioná lis beruházási támogatásra
vonatkozó rendelkezések további paramétereket foga lmaznak meg, amelyeknek való megfelelés szem
előtt tartandó .
12. §-hoz
A támogatási kérelem benyújtásához elkészített dokumentum az összes kötelező tartalmi elemet
magában foglalja, illetve felsorolásra kerülnek mindazon csatolandó dokumentumok, amelyek
együtt esen szükségesek a bírálathoz. A támogatási kérelmek vizsgá latát és bírálatát végző szervezet
tagokkal együtt megjelö lésre került.
14. §-hoz
A támogatások halmozását részletező paragrafus összegzi, hogy milyen legmagasabb t ámogatási
intenzitás erejéig van lehetőség a támogatások halmozására.
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15-16. §-hoz
A támogatási szerződés megkötésé nek határideje és a támogatási szerződés főbb tartalmi elemei
kerülnek kifejtésre. A támogatási biztosíték szintén a támogatási szerződés megkötésének feltétele,
amely biztosíték nyújtásának mértéke és lehetőségei felsorolásra kerülnek.
17-18. §-hoz
A támogatások kifizetésének és elszámoltatásának folyamatáról és a vele járó feltételekről rendelkezik.
19. §-hoz
A támogatási
számára.

szerződés

megszegésének jogkövetkezményei kerülnek bemutatásra a támogatott

20. §-hoz
A jelen rendelet által nyújtott támogatások nyilvántartásáról és a kapcsolódó adatszolgáltatásokról
rendelkezik.
21-22. §-hoz
A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépését és jogszabályi hivatkozást foglal magába .

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

210/2019. {Xll.19.} számú
határozata
A vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról

A Közgyűlés

1.

az előterjesztést megtárgyalta és előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat a 20202024. évi költségvetések terhére évi 300.000.000 Ft - azaz háromszázmillió forint költségvetési fedezet biztosítására beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás
céljából.

2. utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az 1.) pontban meghatározott kiadási
előirányzatot az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe tervezze be.
Felelős:

Gazdasági Osztály vezetője
Határidő : a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
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31./ napirend : Előterjesztés Nyíregyház a Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 53/2019. (111.28.) számú határozat
módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tárgyalta . Kérem dr. Adorján Gusztáv elnök urat, ismertesse az álláspontját.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazat
mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását.
Köszönöm .
Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérd ése az
előterjesztéséhez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 17 szavazattal, S ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Dr.

Kovács

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

211/2019. XII. 19.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
szóló 53/2019. (Ill. 28.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés
1.

Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja.

2. Jelen határozat melléklete az 53/2019. (I ll. 28.) számú határozat melléklete helyébe lép.
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Melléklet a 211/2019.(Xll.19.) számú határozathoz:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019 . évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

„IKOP 3.2.0-15-2016-00013
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei
Jogú város közösségi közlekedésének

l.

fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz
(41 db CNG és 6 db elektromos
meghajtású) beszerzése, töltőállomás
létesítése és autóbusz telephely
kialakítása" című projekt
megvalósításához szükséges telephely
tervezési feladatainak ellátása

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett
eljárás
fajtája

-

Eljárás

Szerződés

megindításának
tervezett

teljesítésének
várható

időpontja

időpontja

-

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2019. május

2020. szeptember

Nemzeti
értékhatár

Meghívásos

2019. július

2019. augusztus

„IKOP 3.2.0-15-2016-00013
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei

2.

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
megvalósításához szükséges telephely
kivitelezéséhez kapcsolódó
területelőkészítési

munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

-
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eljárást
megindító
3.

Fenyő

utca burkolatfelújítása

felhívásban
foglaltak
szerint

„ TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001"
4.

5.

azonosítószámú, „ Környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
c. projekthez kapcsolódó kivitelezési
munkák 4 részben

Egészségügyi
Nyíregyházán

Alapellátás

fejlesztése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

Nemzeti
eljárásrend

beszerzési
szabályok
alkalmazása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt

2019 . március

2019. július

2019 . április

2019. december

2019 . szeptember

2020. szeptember

2019 . szeptember

2020. szeptember

2019 . július

2020. december

2019. január

2019. október

Kbt. 117. §Saját

eljárás

szerint

6.

TOP 6.4.1-16-NYl-2017-00002
Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem c. projekt
keretében kivitelezési munkák

7.

TOP 6.1.4-16-NYl-2017-00001
lndiaház és Madárröpde létesítése a
Nyíregyházi Állatpark területén c. projekt
keretében kivitelezési munkák
TOP-6.5 .1-16-NYl-2017-00002
azonosítószámú Önkormányzati

8.

épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál Ill. ütem e. projekt
keretében kivitelezési munkák

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Kbt. 117. §Saját
Nemzeti
eljárásrend

beszerzési
szabályok
alkalmazása

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

Nemzeti

Kbt. 115. § Nyílt

eljárásrend

eljárás
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9.

10.

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
azonosítószámú Gazdaságfejlesztést és
munkaerő mobilitást ösztönző
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
pontján c. projekt keretében kivitelezési
munkák

eljárást
megind ító
felhívásban

keretében NyMJV - Kállay-kúria felújítása
2019.04. kivitelezési munkák

foglaltak
szerint

11.

12.

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001
azonosítószámú Nyíregyházi
Foglalkoztatási Paktum c. projekt
keretében szakértői szolgáltatás

14.

foglaltak
szerint

Modern Városok Program keretében
Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt

Modern Városok Program keretében
Kállay-kúria felújítása II. ütem projekt
keretében eszközbeszerzés

13.

eljárást
megindító
felhívásban

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003
azonosítószámú projekt keretében a
Korányi Frigyes és Szarvas utca
felújítása

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00005
azonosítószámú projekt keretében
Helyőrségi Művelődési Otthon felújítása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak

Kbt. 117. §Saját
Nemzeti

2019. január

2019. október

Nemzeti
eljá rásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019 . április

2020. április

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019 . december

2020. június

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. január

2021. szeptember

eljárásrend

alkalmazása

szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

beszerzési
szabályok

Nemzeti

Kbt. 117. §Saját
beszerzési

eljárásrend

szabályok

2019. február

2020. december

alkalmazása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. július

2020. július
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15.

16.

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú „Közösen a kiútért"
című projekt keretében bűnmegelőzés
és közbiztonság erősítésével
kapcsolatos képzési, szemléletformálási
programok és helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek
elkészítése
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
azonosítószámú projekt keretében
tervező kiválasztása
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

17.

azonosítószámú A Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
„Kiserdők" területének funkcionális
bővítése c. projekt keretében kivitelezési
munkák a Kiserdők területén
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

18.

19.

20.

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak

Nemzeti
eljárásrend

szerint

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

eljárást
megindító
felhívásban

azonosítószámú Zöld Város kialakítása
című projekt keretében „Vállalkozási
szerződés Bocskai-Kálmán Szolgáltató
Ház építésére"

foglaltak
szerint

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conference Hotelstars minősítési
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda

eljárást
megindító
felhívásban

elektromos berendezéseinek beszerzése
a Modern Városok projekt keretében"

foglaltak
szerint

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conference Hotelstars minősítési

eljárást
megindító

2019. február

2022. március

2019. január

2020. januá r

Kbt. 117. §Saját
Nemzeti

beszerzési

eljárásrend

szabályok
alkalmazása

--

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

Nemzeti

Kbt. 117. §Saját
beszerzési

eljárásrend

szabályok

2019. május

2019. november

2019. május

2020. április

2019. február

2019. május

2019. február

2019. május

alkalmazása

Kbt. 117. §Saját
Nemzeti
eljárásrend

beszerzési
szabályok
alkalmazása

Nemzeti
eljárásrend

beszerzési
szabályok

Kbt. 117. §Saját

alkalmazása
Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
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21.

rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
informatikai eszközeinek beszerzése a
Modern Városok projekt keretében"

felhívásban
foglaltak
szerint

„ A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conference Hotelstars minősítési
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
textiláruinak beszerzése a Modern
Városok projekt keretében"

eljárást
megindító
felh ívásban
foglaltak
szerint

„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conference Hotelstars minősítési
22 .

23.

rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
üzemeltetéshez kapcsolódó eszközeinek
beszerzése a Modern Városok projekt
keretében"
„A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conference Hotelstars minősítési
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
eszközbeszerzése a Modern Városok
projekt keretében (2 részben)"

24.

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003
azonosító számú projekt keretében
önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormá nyzatá ná 1 11. ütem
kivitelezési munkák 3 részben
TOP-6.5.l -16-NYl-2017-00003
azonosító számú projekt keretében

25 .

önkormányzati

épületek energetikai
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál 11. ütem
kivitelezési munkák 4 részben
korszerűsítése

szabályok
alkalmazása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019 . február

2019. május

eljárást
megindító
felhívá sban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. február

2019. május

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2019. január

2019. jún ius

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019 . március

2019. szeptember

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. április

2019. október

479

26.

„Elektromos
részben"

gépjárművek

beszerzése 2

TOP-6.3 .3-16-NYl-2017-00001"
27 .

28.

azonosítószámú, „Környezetvédelm i
infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
c. projekthez kapcsolódó kivitelezési
munkák 3 részben
Területi Infrastrukturális Fejlesztések Csomópontok és meglévő közutak
fejlesztése c. projekt keretében
kiviteli tervek elkészítése

29.

30.

31.

Közösségi
Nyíregyházán

színterek

Karácsonyi csomag kézbesítése
részére

fejlesztése

időskorúak

Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
intézményei,
és
biztosított
gazdasági
társaságai
telephelyeinek
vagyon-,
és
fele lősségbiztosítá sá na k beszerzése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. július

2019. október

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. augusztus

2020. július

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. október

2020. április

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. május

2019. december

eljárást
megindító
fe lhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. szeptember

2019. november

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. szeptember

2019. október
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FÖJEGYZÖJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma : JKAB 582-2/2019.
Ügyintéző : Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
megállapítására

./~
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

~)
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

t")

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője ~

Véleményezi:
- valamennyi bizottság

('Y')
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : SZMSZ) 10. §-a alapján a
Közgyűlés éves munkaterv alapján végzi a munkáját. A tárgyév munkatervét legkésőbb az
előző év utolsó közgyűlési ülésén kell elfogadni.
A munkaterv tervezetének előkészítése során az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
javaslatokat kértünk az önkormányzati képviselőktől, a települési nemzetiségi
önkormányzatok testületeitől, az önkormányzati intézményektől, és a közszolgáltatást nyújtó
szervezetektől.

A munkaterv tervezetének összeállítása során beépítettük a Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti egységeinek javaslatait, a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó
napirendeket, valamint a közgyűlés korábbi döntései alapján tárgyalandó témákat.
A munkaterv természetesen csak a közgyűlési munka irányvonalának tekinthető, hiszen év
közben - a jogszabályi környezet folyamatos változása, az ezzel összefüggésben jelentkező
feladatok, illetve a különböző pályázati lehetőségek felmerülése következtében - a
testületnek sok előre nem tervezhető döntést is meg kell hoznia.
Ezért az egyes közgyűlési ülések előkészítése során a változásokat is figyelembe véve
terjesztjük a különböző ügyeket a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján a
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol a
helyi lakosság, és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek.
E rendelkezésre tekintettel, és a korábbi gyakorlatot figyelembe véve javasoljuk, hogy a
közmeghallgatásra június hónapban kerüljön sor.
képviselő-testület

A beérkezett javaslatok és az egyeztetések alapján teszünk javaslatot a következő évre
vonatkozó munkatervre.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján a 2020. évi
munkatervet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. december 12.
/-·

Tisztelettel:
/

~
Dr. Kbvács Ferenc
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Dr. Szemán Sándor
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Melléklet a JKAB 582-2/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „./2019. (Xll.19.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
megállapításáról

A Közgyűlés

a 2020. évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek
vezetői

3./ A bizottsági titkárok
4./ Az önkormányzati intézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői
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1. szá mú melléklet a ....../2019.(Xll.19.) számú határozathoz

KÖZGYŰLÉSI TERVEZETT ÜLÉSNAPOK

2020.ÉVBEN

FEBRUÁR

06.

FEBRUÁR

27.

MÁRCIUS

26.

ÁPRILIS

30.

MÁJUS

28.

JÚNIUS

25.

JÚLIUS

KÖZGYŰLÉSI SZÜNET

SZEPTEMBER

03.

OKTÓBER

01.

OKTÓBER

29.

NOVEMBER

26.

DECEMBER

17.

9i1
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2. számú melléklet a .„ . ./2019. {Xll.19.) szám ú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. évi

MUNKATERVE

r

~

(y)
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FEBRUÁR 06.
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és
adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének
megállapítására 2021-2022-2023. évekre
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi: valamennyi bizottság
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: Könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

~

(y)
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S./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat
módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság
6/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.
(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
6/b. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6/c. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók
helyzetének áttekintésére, valamint a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú projekt
keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételére
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi :

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra
készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
Előadó:

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

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

(] )
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9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási
szerződés jóváhagyására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:

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

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződés
jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:

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

FEBRUÁR27 .

1./ Előterjesztés a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó : Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

2./

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek

2019. évre biztosított pályázati

támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

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

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

Véleményezi :

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

4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési
szabályzatának
módosításáról
és
egységes
szerkezetű
szövegének
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Feren c polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Előterjeszté s a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
6./ Előterje sztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi:

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

8./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó:

()

Dr. Kovács Ferenc polgármester

)
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MÁRCIUS26.

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:

Dr. Illés László r.alezredes,

rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről ,
és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
Előadók:

Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi
Toldi András tű . alezredes, tűzoltóparancsno k

kirendeltség-vezető

Meghívott: Varga Béla tű . ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
3./ Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. {VI. l.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető

Meghívottak: Gerebenics Károly tű . alezredes, katasztrófavédelmi
Toldi András tű . alezredes, tűzoltóparan csnok

kirendeltség-vezető

Véleményezi : Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelm i Bizottság

4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi
tevékenységéről

Előadó :

Dr. Szemán Sándor címzetes

főjegyző

Véleményezi : valamennyi bizottság

f\1
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Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló 13/2011. (111.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel, a Nyírvidék Képző Központ
Nonprofit Kft-vel, valamint a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő
közszolgáltatási szerződések jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhegyi Edit, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
Furkóné Szabó Mariann, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft
ügyvezetője

Véleményezi:

7./

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

Előterjesztés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának 2019. évi tevékenységéről
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök" József- díj adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

(Y)
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10./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj"
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

ÁPRILIS 30.
1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Egyet em tevékenységéről
Előadó:

2./

Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

2020-2024. évi gazdasági

programjára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

valamennyi bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

4./ Beszámoló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi
szakmai tevékenységéről
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Meghívott: dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúság Bizottság
S./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló
31/2017.(X.27.) önkormányzat i rendeletének módosítására

Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi :

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

MÁJUSZB.

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

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója

2./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltségének tevékenységéről, jövőjéről
Előadó :

llyés György megyei

vezető mentőtiszt

3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: könywizsgáló
Véleményezi :

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési

osztályvezető

Véleményezi : Pénzügyi Bizottság

(
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5./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felü !vizsgálatára
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák
alapító okiratainak módosítására
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

8./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzései
éves statisztikai összegzésének elfogadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi működési jelentésének jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRW Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:

('f)

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési
szabályzatának
módosításáról
és
egységes
szerkezetű
szövegének
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
12./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi : Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
13./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2019. évi
teljesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
14./Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. ev1 környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2020. évi
terv jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „ Eisert Árpád díj"
adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

I
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16./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj"
adományozására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

JÚNIUS 25.

KÖZMEGHALLGATÁS

1/a. Előterjesztés a 2018-2023 évi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
1/b. Tájékoztató Nyíregyháza demográfiai és életminőségi helyzetéről
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatára
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

3./ Előterjesztés a 2020-2021. évi óvodai nevelési év indítására
Előadó:

Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. 1. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi :

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjú sági Bizottság
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S./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó :

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

Véleményezi : valamennyi bizottság
6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: könyvvizsgáló
Véleményezi : Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
7./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Város Díszpolgára" cím adományozására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

JÚLIUS HÓNAP: KÖZGYŰLÉSI SZÜNET
SZEPTEMBER 03.

1./ Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tevékenységéről
Előadó :

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
2./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. {X.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi :

(~)
I

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

~YIREGYHÁZA

r

17

7

OKTÓBER01.

1./ Tájékoztató a Nyíregyháza közigazgatási területén működő lakóotthonokról
Előadók:

Németh Péter Gábor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének igazgatója, egyházi fenntartók

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott: könyvvizsgáló
Véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

OKTÓBER29.

1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2020/2021-es tanévének indításáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2020/2021-es
tanév indításáról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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NYIREGYHAZA

(,,

18

3./ 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
jóvá hagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
4./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „ Burger István -díj" adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

NOVEMBER 26.
1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 1-111. negyedévi
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi :

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló következő
évi keretösszegek jóváhagyására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi:

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

4./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú intézmények 2020. évi felújítási, karbantartási
feladatainak végrehajtásáról
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

S./

Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi
rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

programok

osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzata és a VOLÁNBUSZ Zrt.
között megkötött Közszolgáltatási Szerződés hez kapcsolódó intézkedésekre
Előadó :

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményez i: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

7./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés adományozására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

8./ Előterjesztés „ Nyíregyháza Városért Benes Kálmán-díj emlékérem" adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
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DECEMBER 17.

1./ Előterje sztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének
megállapítására
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes

főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési
tervére
Előadó :

Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi : Pénzügyi Bizottság

3./ Előterjesztés az ldősügyi Tanács 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné, az ldősügyi Tanács titkára
Véleményezi : Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévben végzett
tevékenységéről

Előadó :

Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság

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

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

Véleményezi : valamennyi bizottság
l ,
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6./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonos Bizottság

7./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási
szerződés és fenntartói megállapodás jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft ügyvezetője

Meghívott:
Véleményezi :

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonos Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
gazdasági osztályvezető

Meghívott:

Könyvvizsgáló

Véleményezi :

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
(,
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10./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés
adományozására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi : Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Nyíregyháza, 2019. december 19.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYfREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyiratszám: JKAB/570-3/ 2019
Ügyintéző : dr. Berényi Judit

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

~/}
Dr. itfvács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

, '
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményezi:
valamennyi bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
C ÍMZET ES FŐJE GYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1 .

Tisztelt

Közgyűlés!

A helyi önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzített alapjoga, hogy a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza a szervezeti és működési
rendjét.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet 2011. évben fogadta el a Közgyűlés. A jogszabályváltozások lekövetése
érdekében összesen húsz módosító rendeletet fogadott el az azóta eltelt évek alatt a Közgyűlés, mely
a rendelet egységes szerkezetét tekintve 108 módosítást jelentett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43 . §
{3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén e törvény szabályai
szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A szervezeti és működési szabá lyzat felülvizsgálata során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály-Törvényességi Felügyeleti Osztályával folytatott konzultáció, a
jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, a működési tapasztalok és a szakmai érvek
indokolttá tették egy új szervezeti és működési szabályzat megalkotását.
A rendelet-tervezet felépítése igazodik a Mötv. által alkalmazott rendszerhez, a Közgyűlés és annak
szervei működési szabályai tekintetében . A hatályos szervezeti és működési szabályzatból átvételre
kerültek azok a helyi sajátosságok, melyek az eddigi működés során jól beváltak, ezért ezen szabályok
megváltoztatása nem indokolt.
Jelentős

változás ugyanakkor, hogy a korábbi duplikáció kiküszöbölése érdekében a szervezeti és
működési szabályzat 2.melléklete tartalmazza részletesen a Közgyűlés bizottságai feladat és
hatásköreit, a 3. melléklete pedig a polgármesterre átruházott hatáskör-gyakorlásokat. A korábbi
szabályozás szerint a szervezeti és működési szabályzat 5. melléklete tartalmazta a Közgyűlés
bizottságaira átruházott hatáskör-gyakorlások és Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterére
átruházott hatáskör-gyakorlások rendszerét, míg a Közgyűlés bizottsági feladatai és hatáskörei
megállapításáról a 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet tartalmazta a bizottságok általános és
átruházott hatáskörben gyakorolt feladatait. Ennek az önkormányzati rendeletnek a szervezeti és
működési szabályzatba történő beépítésével eleget tesz a Közgyűlés az Mötv. 53.§ (1) bekezdés j)
pontjában előírtaknak, mely szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában
rendelkezik az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól.
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További változás, hogy áttekintésre és aktualizálásra került az önkormányzat működésével összefüggő
önként vállalt feladatok jegyzéke, melyet a 4. melléklet tartalmaz, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra átruházott önkormá nyzati feladat- és hatáskörök jegyzéke az
S. melléklet szerint.
2011. január 1. napjától hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése a
rendelet kötelező tartalmi elemévé teszi az előzetes hatásvizsgálat készítését. Ennek alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálatot az előterjesztés 1.számú melléklete, míg a szervezeti és működési szabályzat
megalkotására vonatkozó rendelet tervezetét a 2. számú melléklete tartalmazza.
Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Kozgyűlést, hogy az
rendelet-tervezetet elfogadni és szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt

Nyíregyháza, 2019 . december 12.
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"" ' Ferenc
Dr. Kovács
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Dr. Szemán Sándor
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1. számú melléklet a JKAB/570-3/2019 számú
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előterjesztéshez :

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az új rendelet megalkotásával egy világosabb, egyszerűbben érthető és logikailag az Mötv.
rend sze réhez iga zodó sza bályozás kerül bevezetésre. A rendelet megalkotásának gazdasági,
költségvetési kihatása nincs, többlet költségvetési forrást igénylő rendelkezést nem tartalmaz.
2.) Környezeti és egészségügyi következményei:
Hatásai nem mérhetők .
3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotásának adm inisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

4) A jogszabály
következményei :

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A szervezeti és működési szabályzat megalkotása az Mötv.-ben meghatározott kötelezettsége a
képviselő-testületnek, a joga lkotás elmaradása esetén sérül ezen kötelezettség.
S.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Szervezeti és Működési Sza bályzat rendelkezései a Közgyűlésre és annak Szerveire vonatkoznak. E
szervek működése biztosításához szükséges szervezési, jogi és ügyviteli feltételeket Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata la jegyzői kabinet közgyűlési és törvényességi csoportja
biztosítja. Az SZMSZ rendelkezései szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének
alapvető feladata a testületek elé kerülő előterjesztések jogszabályoknak megfelelő előkészítésének
biztosítása, az ülések menetének törvényességi szempontból történő figyelemmel kísérése, a döntések
jogszerűségének biztosítása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

~~

s

r:. - 7

2. számú melléklet a JKAB/570-3/2019 számú előterjesztéshez :

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.( ........ )
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és Szervei megnevezése, székhelye

1.§ (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban : Önkormányzat), 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: közgyűlés) megnevezése és székhelye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
2.§ A közgyűlés szervei:
(1) A közgyűlés bizottságainak megnevezése:
a) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (tagjainak száma : 6 fő)
b) Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság (tagjainak száma : S fő)
c) Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
d) Pénzügyi Bizottság (tagjainak száma : 7 fő)
e) Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
f) Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester)
(3) A közgyűlés hivatalának megnevezése és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (a továbbiakban : polgármesteri hivatal), 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
(4) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban : jegyző)
(S) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás)
2. Az önkormányzat jelképei és bélyegzői

3.§ (1) Az Önkormányzat címere hengerített pajzs alakú, vízszintesen két mezőre osztva. A felső,
égszínkék mezőben kétfelől magasan kinőtt és természetes színnel festett nyírfák között egy vörös
fedésű fehér templom áll, tornyán ezüst csillaggal, - a város nevét jel által kifejezve . A pajzs alsó, vörös
mezőjében pedig egy búzavirág színű karmányba öltött emberi kar, markában arany ka lászokkal, - a
mezőgazdaság legfőbb ágát szemléltetve. A pajzson pedig egy ötágú, gyöngyökkel és drágakövekkel -
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alsó részén kék-vörös-kék-vörös-kék, öt ágában pedig vörös-kék-vörös-kék-vörös színűekkel - ékesített
aranykorona fekszik, s az egészet arany szálakba foglalt fehér környezet veszi körül. A pajzsot - a korona
két alsó széléig- két oldalán -1-1 kifelé néző stilizált griff tartja, alattuk indás díszítéssel.
(2) Az Önkormányzat zászlója - a címer színeivel megegyező - égszínkék és vörös színű zászló, rajta
középen elhelyezve a város címere és a címer alatt vízszintesen „Nyíregyháza" arany színű felírat.
(3) Az Önkormányzat bélyegzője kör alakú, középen az önkormányzat címerével, s a címer alatt félkör
alakban „Nyíregyháza Megyei Jogú Város" felirattal.
(4) A közgyűlés körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a közgyűlés
elnevezését és a bélyegző sorszámát.
(5) A címer rajzát az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A címer, zászló és a pecsét használatának rendjét Nyíregyháza Város címere, zászlaja, díszpecsétje
használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza .
3. Az Önkormányzat kitüntetései

4.§ Az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket és azok adományozásának rendjét az önkormányzat
által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
szabályozza.
4. Az Önkormányzat hivatalos honlapja

S.§ Az Önkormányzat hivatalos honlapja: varoshaza.nyiregyhaza.hu

II. Fejezet
A Közgyűlés
S. A közgyűlésre vonatkozó általános rendelkezések

6.§ (1) A közgyűlés tagjainak száma a polgármesteri tisztséget főállásban betöltő polgármesterrel
együtt 22 fő.
(2) A közgyűlés alakuló és munkaterv szerinti ülést tart, továbbá a munkatervben nem szereplő ülést
(a továbbiakban: rendkívüli ülés) tarthat. A közgyűlés elfogadott munkaterve szerint, de évente
legalább 8 ülést tart.
(3) A közgyűlés ünnepi ülést tarthat jeles évfordulók, jubileumok alkalmából, melynek összehívására,
levezetésére a közgyűlés munkaterv szerinti és a rendkívüli ülésére vonatkozó szabályokat nem kell
alkalmazni.
(4) A közgyűlés üléseinek helye a székhelye, de dönthet arról eseti jelleggel, hogy ülését a székhelyétől
eltérő helyen tartja meg.
6. Az alakuló ülés

7.§ Az alakuló ülés lehetséges napirendjei:
a) a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választások eredményéről,
b) az önkormányzati képviselők eskütétele,
e) a polgármester eskütétele,
d) előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására,
e) előterjesztés az SZMSZ megalkotására vagy felülvizsgálatára,
f) előterjesztés az alpolgármesterek megválasztására,
g) az alpolgármesterek eskütéte le,
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h) előterjesztés az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának
megállapítására,
i) előterjesztés a közgyűlés bizottságainak és tagjainak megválasztására,
j) a bizottságok nem képvisel ő tagjainak eskütétele.

és

költségtérítésének

7. A képviselők jogai és kötelességei
8.§ (1) A képviselő munkájához, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott jogainak érvényesítéséhez a szükséges tájékoztatást, jogszabály ismertetést és ügyviteli
közreműködést - a polgármesteri hivatal útján - a jegyző biztosítja .
(2) A képviselő a polgármesternek köteles bejelenteni, ha az összehívott közgyűlés ülésén nem tud
részt venni.
9.§ (1) A közgyűlésben képviselettel rendelkező pártok, egyéb szervezetek a képviselői tevékenységük
összeghangolására képviselő csoportot (a továbbiakban: frakció) hozhatnak létre. Az alakuló ülésen a
frakció megalakítását, tagságának létszámát és a vezetőjének nevét a polgármesternek be kell
jelenteni.
(2) A frakció megalakításához és működéséhez ugyanazon párthoz és az egyesülési jogról szóló törvény
szerint bejegyzett társadalmi szervezethez tartozó legalább három képviselő szükséges.
(3) A független képviselőt a frakció létszámának meghatározása szempontjából úgy kell tekinteni,
mintha jelölő szervezet jelöltjeként szerzett volna mandátumot.
(4) Egy képviselő csak egy frakcióhoz tartozhat.
(5) Frakció tagságának megszűnése esetén a képviselő csak 3 hónap elteltével csatlakozhat más
frakcióhoz.
10.§ Az Önkormányzat a képviselők számára személyenként legfeljebb 35 m 2 alapterületű,
munkavégzésre alkalmas irodahelyiség térítésmentes használatának lehetőségét biztosítja . Az azonos
frakcióhoz tartozó képviselők számára a helyiség használatot lehetőleg egy ingatlanon belül kell
biztosítani.
8. Az ülések tervezése, előkészítése
11.§ (1) A közgyűlés az előrelátható feladatok előkészítése érdekében éves munkatervet fogad el.
(2) A munkaterv előkészítése a polgármester és a jegyző feladata, amelynek során javaslatot lehet kérni
a bizottságoktól, a nemzetiségi önkormányzat testületétől, az önkormányzati intézmények, a
közszolgáltatást nyújtó szervezetek és a társadalmi szervezetek vezetőitől, valamint a képvise lőktől.
(3) A tárgyév munkaterve legkésőbb az előző év utolsó közgyű l ési ülésén kerül elfogadásra.
(4) A munkaterv meghatározza a testületi ülések tervezett időpontjait, az ülések tervezett napirendjeit,
megnevezve azok előadóit, valamint a véleményező bizottságokat. A munkatervtől szükség esetén el
lehet térni.
(5) A munkaterv végrehajtásáért a polgármester felelős.
9. A közgyűlési előterjesztések formai és tartalmi követelményei
12.§ A közgyűlési előterjesztés :
a) írásbeli előterjesztés,
b) sürgősségi indítvánnyal előterjesztett írásbeli előterjesztés,
13. § (1) Írásbeli közgyűlési előterjesztés benyújtására jogosult:
a) a polgármester,
b) az alpolgármesterek,
c) a bizottságok elnökei,
d) a képviselők,
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e) a jegyző,
f) az a!jegyző,
g) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,
h) egyes átfogó önkormányzati területekért felelős dolgozók,
i) azon szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámol vagy tájékoztatást ad,
j) az, akit a polgármester előterjesztőként felkér.
(2) Az előterjesztés előadója az előterjesztő megbízása alapján más is lehet. Az írásbeli előterjesztés
tervezetét az ülés előtt legalább 10 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.
(3) Az írásbeli előterjesztéshez borítót kell készíteni, amely tartalmazza :
a) az előterjesztő megnevezését,
b) az ügyiratszámot,
e) az ügyintéző megnevezését,
d) az előterjesztés tárgyát,
e) az előterjesztő és az előterjesztés elkészítését felelős belső szervezeti egység vezetőjének aláírását,
f) a törvényességi véleményezést végzők aláírását,
g) a véleményező bizottságok megnevezését,
h} ha az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra, ennek a tényét.
(4) Az előterjesztés első része általában tartalmazza:
a) a napirendre tűzés indokát, az esetleges korábbi döntések végrehajtását, többoldalú, tárgyilagos
elemzés alapján a helyzet értékelését, az elért eredményeket, a meglévő hiányosságokat, azok okait,
az elérni kívánt célt,
b) gazdasági, pénzügyi kihatású javaslatoknál a megvalósításhoz szükséges eszközök, a pénzügyi
fedezet biztosításának módját,
e) a lehetséges döntési változatok indoklását,
d) a döntéshez szükséges egyéb információs anyagokat is.
(S) Az előterjesztés második része a határozati javaslat, amely tartalmazza:
a) az előterjesztés első részének elfogadására irányuló javaslatot,
b) egyértelműen megfogalmazott feladat-meghatározást, döntési változatok esetén erre utalással a
döntési javaslatokat,
e) javaslatot a megvalósításhoz szükséges eszközök, feltételek biztosítására , és
d) a végrehajtás határidejét, a felelősök megjelölését.
(6) Az előterjesztést a közgyűlés állandó bizottságai feladatkörükben előzetesen véleményezik.
14. § (1) Sürgősségi indítványt írásban, a közgyűlési meghívóban napirendi javaslatként feltüntetett
előterjesztéshez, a sürgősség tényét megin dokolva a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők,
a bizottsági elnökök és a jegyző terjeszthet elő, melyet legké sőbb az ülést megelőző munkanapon 12
óráig kell eljuttatni írásban a polgármesterhez. Sürgősségi indítvány rendelet-tervezethez nem
terjeszthető elő.

(2)A sürgőséggel történő tárgyalásról a közgyűlés vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. Ha az
indítványt a közgyűlés elfogadja akkor az indítvány tárgyát képező napirendet a közgyűlés első
napirendi pontként tárgyalja meg.
(3) Két vagy több elfogadott sürgősségi indítvány esetén tárgyalásuk sorrendjét a közgyűlés határozza
meg.

10. Az ülések összehívása, vezetése
15.§(1) Az ülést a polgármester, akadályoztatása esetén a közgyűlés tagjai közül választott
alpolgármester hívja össze és vezeti.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós
akadályoztatásuk esetén a közgyűlés ülését a legidősebb képvise lő (a továbbiakban: korelnök) hívja
össze és vezeti.
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(3)
A meghívót a polgármester, akadályoztatása esetén a közgyűlés tagjai közül választott
alpolgármester, a (2) bekezdés szerinti esetben a korelnök írja alá. A meghívónak tartalmaznia kell az
ülés helyét, idejét, a javasolt napirendet, a napirendi pont előadóját, a véleményező bizottság
megnevezését és ha a napirendi pont megtárgyalásához szükséges a meghívott nevét.
(4) A meghívót és a napirendi pontok írásos előterjesztéseit, továbbá az azok megvitatásához szükséges
egyéb információs anyagokat az ülés előtt 7 nappal kell a hivatalos honlapon megjeleníteni.
Amennyiben a meghívó megjelenítésének időpontjáig sürgősségi indítvány érkezik, úgy azt is
mellékelni kell.
(S) Az ülést határozatképtelenség miatt 7 napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni.
16.§ (1) A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) Nyíregyháza Megyei jogú Város országgyűlési képviselőit,
b) nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert,
c) a jegyzőt,
d) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
e) a tárgyalt napirendi pont előkészítésében részt vevő ügyintézőt.
(2) A közgyűlés ülésére, ha a napirendi pont megtárgyalásához szükséges meghívást kaphatnak:
a) az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az
előterjesztés tárgyalásánál a polgármester megítélése szerint szükséges,
b) önkormányzati intézmények vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál a
polgármester megítélése szerint szükséges,
c) egyéb szervek, szervezetek vezetői, képviselői, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál a
polgármester megítélése szerint szükséges.
17.§ (1) Az ülés vezetőjének feladatai:
a) megnyitja az ülést,
b) megállapítja az ülés határozatképességét,
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére, utalva a benyújtott sürgősségi indítványra és szóbeli
előterjesztésre,

d) ismerteti a benyújtott interpellációkat, kérdéseket megfogalmazó képviselők nevét,
e) a napirendi pontok tárgyalása során megnyitja, vezeti, és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a
határozati javaslatokat és a rendelet-tervezeteket,
f) megállapítja a szavazás eredményét
g) fenntartja és biztosítja az ülés zavartalan rendjét, az ülés végén ismerteti a következő közgyűlési ülés
időpontját, majd bezárja az ülést.
(2) Az ülés vezetője az ülés vezetése körében a következő intézkedések megtételére jogosult:
a) a szó megadására,
b) a szó megtagadására,
c) tárgyra térésre való felszólításra,
d) a szó megvonására,
e) a hozzászóló figyelmeztetésére az üléshez méltatlan személyeskedés esetén, ha az üléshez nem illő,
másokat sértő kijelentéseket használ,
f) rendbontás esetén - a képviselők, az alpolgármesterek, a jegyző kivételével - az ülésteremből való
kiutasításra .
(3) Az ülés vezetője a (2) bekezdés b) és d) pontjai szerinti intézkedését indokolni köteles.
(4) Az ülés napirendjének elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. Ennek
során előbb a napirendet módosító, kiegészítő javaslatokról kell dönteni, a sürgősségi indítványról,
majd az esetleges módosított, kiegészített eredeti napirendi javaslatról.
(S)Az önkormányzati képviselő az önkormányzati törvény szerinti személyes érintettségét a napirendi
pont tárgyalása előtt köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség első ízben történő elmulasztása
esetén figyelmeztetés alkalmazására kerül sor, további esetben a mulasztónak a bejelentési
kötelezettség elmulasztásáról való tudomásszerzéskor érvényes tiszteletdíja - a mulasztások számától
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függetlenül - 10 %-kal csökken. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség
elmulasztása miatt a jogkövetkezmény a mulasztás tudomásra jutásától számított 30 napon belül, de
legkésőbb a tény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül állapítható meg.
(6) A közgyűlés üléséről hangfelvétel készül, nyílt üléséről képfelvétel készülhet.
11. A tanácskozás rendje
18.§ Napirendi pontonként:

a) A napirendi pont előadója indokolt esetben szóbeli kiegészítést adhat.
b) A polgármester az előterjesztés felett a vitát megnyitja . A képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak az előadóhoz kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. A vitában egy
hozzászólás időtartama legfeljebb S perc, az ismételt hozzászólás időtartama legfeljebb 2 perc.
c) A napirendi pont előadója, a frakcióvezetők és az érintett bizottság elnöke a határozathozatalt
megelőzően egy alkalommal bármikor felszólalhat.
d) A polgármester esetenként engedélyezheti az ülésen nem meghívottként megjelentek
hozzászólását, legfeljebb S perc időtartamban .
e) A napirendi pont megtárgyalása során a jegyzőnek bármikor szót kell adni törvényességi kérdésben.
A jegyző jogosult ezzel összefüggésben kérdést is feltenni és véleményt nyilvánítani.
f) Az előterjesztő előterjesztését a napirend elfogadásáig visszavonhatja.
g) A vitát a polgármester zárja le. A vita lezárását bármelyik képviselő is soron kívül javasolhatja. E
javaslatról a közgyűlés vita nélkül határoz.
h) A vita lezárása után a napirend előadója összességében 10 perc időtartamban válaszolhat a
hozzászó lásokra.
i) Az előterjesztések feletti szavazás során előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő
indítványokat, javaslatokat kell egyenként szavazásra bocsátani, majd az előterjesztésben szereplő esetleg már módosult, kiegészült - rendelet-tervezetet, határozati javaslatot. Szavazás előtt az előadó
nyilatkozik, hogy egyetért-e a módosító, kiegészítő indítványokkal.
19. § Ügyrendi kérdésben, különösen az ülés vezetésével, rendjéve l összefüggésben, valamint az éppen
tárgyalt ügy tárgyalási módjára, vagy a vita egészének módszerére vonatkozóan bármely képviselő
soron kívül - legfeljebb 2 percre - szót kérhet és javaslatot tehet. A vita lezárását megelőzően a
napirend előterjesztője, vagy az ülés mindenkori vezetője kérheti, indítványozhatja a napirend
tárgyalásának elhalasztását. Ezen esetekben a közgyűlés vita nélkül határoz. Amennyiben a
polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászóló képviselőtől
megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.
12. Kérdés, interpelláció
20.§ (1) A képviselők a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottsági elnökökhöz

önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt intézhetnek, felvilágosítás kérése
céljából kérdést terjeszthetnek elő.
(2) Az interpellációt és a kérdést az ülés e lőtt legalább 3 naptári nappal korábban, legkésőbb 12 óráig
írásban kell benyújtani a polgá rm esterhez.
(3) Nem nyújtható be interpelláció olyan ügyekben, amelyek az adott ülés napirendjén szerepelnek.
(4) Az interpelláció tárgyát címszerűen meg kell jelölni, továbbá meg kell nevezni a címzettet. Az
interpellációnak tartalmaznia kell a vele kapcsolatos tények és körülmények közlését.
21.§ (1) Az interpellációk és a kérdések tárgyalására minden munkaterv szerinti ülésen a nyilvános ülés
napirendi pontjainak tárgyalását követően együttesen legfeljebb 80 percet kell biztosítani. Ezen
időtartam alatt valamennyi frakció és a bejelentett frakcióhoz nem tartozó képviselők számára
együttesen l ehetővé kell tenni, hogy legalább egy - általa, vagy valamely tagja által benyújtott interpelláció és kérdés tárgyalására sor kerüljön.
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(2) Az interpelláció az ülésen 4 perc időtartam alatt terjeszthető elő . A válaszra 5 perc, a válasz
elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattételre 1 perc áll rendelkezésre.
(3) Kérdés feltevésére és a válaszra egyaránt 2 perc áll rende lkezésre. Kérdés esetében a képviselőnek
viszontválaszra nincs joga.
(4) A kérdésre, interpellációra a közgyűlés ülésén szóban, ha a kérdés vagy az interpelláció részletesebb
vizsgálatot igényel, úgy 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni.
(5) Ha az interpelláló a választ nem fogadja el, a közgyűlés vita nélkül határoz az interpellációra adott
válasz elfogadásáról. Ha ennek során a közgyűlés a választ nem fogadja el, az ügyet az illetékes
bizottsághoz utalja, vagy eseti bizottságot alakíthat az interpelláció kivizsgálására. Az interpelláló
képviselő a vizsgálatot végző bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet. A bizottság a
vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek a következő ülésén beszámol.
{6) Kérdés esetében a közgyűlés nem határoz a válasz elfogadásáról.
13. A döntéshozatali eljárás
22.§ (1) A közgyűlés döntésével rendeletet alkot, határozatot hoz.
(2) A határozat - a jogszabályban meghatározottakon túl - tartalmazza
a) a közgyűlés döntését,
b) a végrehajtására szolgáló határidőt és a végrehajtásért felelős megnevezését.
(3) Önkormányzati rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát a polgármesternél
kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, a bizottságok elnökei, az alpolgármesterek, a jegyző .
(4)A rendelet-tervezetet az előterjesztések tartalmi előírásainak, valamint a vonatkozó jogszabályban
meghatározott jogszabály-szerkesztési követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
(5)A lakosság jogait és kötelességeit alapvetően érintő rendelet-tervezeteket az érintett érdekvédelmi,
tudományos és társadalmi szervezetek bevonásával szervezett szakmai és társadalmi fórumokon meg
kell vitatni.
{6) Minősített többség szükséges a döntéshozatalhoz az önkormányzati törvényben meghatározott
eseteken kívül az alábbi ügyekben:
a) a hitelfelvétel,
b) önkormányzati vagyon elidegenítése
c) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaság megszűnésének elhatározása,
d) az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek befektetése, pénzintézeteknél való elhelyezése.
23.§ Amennyiben a javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt, egy
alkalommal a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.
14. A szavazás módja
24.§ (1) A nyílt szavazás szavazat-számlálógép alkalmazásával vagy- a közgyűlés ilyen irányú döntése
esetén - kézfelemeléssel történhet. A képviselők „igen" vagy „nem" szavazattal vesznek részt a
szavazásban, vagy tartózkodnak a szavazástól.
(2) Minősített többséget igénylő döntés esetében a közgyűlés név szerinti szavazást rendelhet el.
(3) A név szerinti szavazásnál a jegyző betűrendben fe lolvassa a közgyűlés jelen lévő tagjainak nevét,
akik nevük felolvasásakor „ igen", „ nem", „tartózkodom" kijelentéssel szavaznak. A név szerinti
szavazás eredményét a polgármester ismerteti.
(4) Titkos szavazás esetében a szavazás a számítógépes szavazat-szám láló rendszer „ titkos szavazás"
menüpontjának alkalmazásával történik.
15. A jegyzőkönyv
25.§ (1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv egy példányát- kivéve a zárt ülés külön
jegyzőkönyvét - az érdeklődő k számára hozzáférhetővé kell tenni. A jegyzőkönyv a polgármesteri
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hivatal ügyfélfogadási idejében bármikor megtekinthető , arról a vonatkozó jogszabályok szerinti díj
megfizetése ellenében másolat kérhető.
(2) A jegyző az Önkormányzat hivatalos honlapján a nyílt ülés jegyzőkönyvét közzéteszi.
16. A közgyűlés rendeleteinek kihirdetése és nyilvános
közzététele
26.§ (1) A rendeletek kihirdetése az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenítéssel történik meg.
(2) A lakosság széles körét érintő rendeletekről és közérdekű határozatokról az Önkormányzat
tulajdonában álló műsorszolgáltatókon keresztül tájéko ztatást kell adni.
17. A közmeghallgatás
27.§ A közmeghallgatásra a közgyűlés nyilvános ülésére vonatkozó általános szabályokat a 28.§-30.§okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
28.§ A közmeghallgatás helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről a városlakókat, a társadalmi
szervezeteket, az egyesületeket és a civil szervezeteket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a sajtó
útján tájékoztatni kell a rendezvény előtt legalább S nappal. A tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy a kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatá s időpontja előtt is van lehetőség.
29. § A kérdések, javaslatok megfogalmazására legfeljebb S perc, az ismételt hozzászólás esetén egy
alkalommal további 1 perc áll a rendelkezésre.
30.§ A polgármester a 17.§ (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseken túl figyelmezteti a
hozzászólót, hogy:
a) kizárólag a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megfogalmazására van lehetőség,
b) egyedi hatósági ügyek tárgyalására nincs lehetőség,
c) a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon.
Ill. Fejezet
A

Közgyűlés

bizottságai

31. § (1) A közgyű lés a 2.§ (1) bekezdésben nevesített bizottságait a közgyűlési döntések előkészítésére,
ezen döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, valamint a közgyűlés hatásköréből
átruházott döntési jogkör gyakorlására hozza létre. A bizottságok a közgyűlés által meghatározott
feladat- és hatáskörben járhatnak el.
(2) A bizottságok tagjai megválasztására a polgármester tehet javaslatot. A bizottságok nem képviselő
tagjá vá - a bizottság feladatköre szerinti területen működő - tapasztalt szakembert, a szolgáltatást
nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő
más választópolgárt indokolt választani.
(3) A képviselői vagyonnyilatkozatokba a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság elnökének, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt bizottsági
tagnak a jelenlétében lehet betekinteni.
(4) A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos kezdeményezésnek a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására . Ha a kezdeményező 15 napon belül nem
tesz eleget a felhívásnak, vagy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság elnökének javaslatára az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottság a kezdeményezést.
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(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén
csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást, vagy adatot tartalmaz. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélkül - ismételt kezdeményezést a
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnökének javaslatára az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság.
32. §Az egyes előterjesztések véleményezését, annak összehangolását, egyes vizsgálatok ellenőrzését
- ha az Önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - a munkatervben kijelölt, vagy a
polgármester által felkért bizottság szervezi, látja el.
33. § (1) A közgyűlés állandó és ideiglenes bizottságai szükség szerint üléseznek, melyekről 3 nappal
korábban meghívóval tájékoztatni kell a bizottság tagjait. A meghívót az Önkormányzat hivatalos
honlapján meg kell jeleníteni.
(2) A bizottság nyílt ülésére írásban meg kell hívni a tárgyalandó témában érintett alpolgármestert, a
jegyzőt és az előterjesztést készítő belső szervezeti egységek vezetőit.
(3) A bizottságok együttes ülései akkor határozatképesek, ha az érintett bizottságok külön-külön is
határozatképesek. Együttes ülésen a szavazást bizottságonként külön-külön kell megtartani.
(4) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a vagyoni kérdésekben - átruházott hatáskörben - hozott
döntéseit minősített többséggel hozza meg. A bizottság e döntéseiről köteles a közgyűlés következő
ülésén beszámolni.
(S) A bizottsági feladat- és hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.
34.§ A bizottság elnöke - távollétében a levezető elnök - napirendi javaslattal összehívja a bizottság
ülését, engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a
szavazást.

IV. Fejezet
A polgármester, alpolgármester
18. A polgármester

35.§ (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester szabadságát a közgyűlés engedélyezi.
(3) A polgármester rendszeresen legalább kéthavonta fogadóórát tart.
(4) A polgármester feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a) rendszeres találkozás a lakosság önszerveződő közösségei, helyi mozgalmak, karitatív és egyéb
társadalmi szervek, egyesületek vezetőivel,
b) a helyi lapok, a televízió és a rádió útján a lakosság rendszeres tájékoztatá sa,
c) fórumok szervezése és azok tapasztalatairól, állásfoglalásairól a közgyűlés tájékoztatása,
d) a közmeghallgatás megszervezése és intézkedés az ott elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok
hasznosítására,
e) irányítja és összehangolja a közgyűlés tisztségviselőinek munkáját, biztosítja a vezetés egységét; a
tisztségviselők részére rendszeres tájékoztatást nyújt, meghatározza az időszerű feladatokat és
tevékenységükről őket beszámoltatja .
(S) A közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 3.melléklet tartalmazza.
19. Az alpolgármester

36.§ (1) A közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert
választ. A képviselő-testület saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású, nem saját tagjai közül egy
főállású alpolgármestert választ.
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(2) Az alpolgármesterek - a polgármester megbízása alapján, - önkormányzati feladatokat látnak el, s
ezzel kapcsolatban d öntés-előkészítő, összehangoló, szervező és ellenőrző tevékenységet végeznek.
(3) Az alpo lgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.
37.§ A polgármestert távolléte, vagy akadályoztatása esetén általános helyettesként a képviselő
testület tagjai közül megválasztott alpolgármester helyettesíti. Az ő távollétében, vagy akadályoztatása
esetén a nem a képviselő-testület tagja i közül megválasztott alpolgármester helyettesíti a
polgármestert azzal a kivétellel, hogy a képviselő-testület elnökeként nem járhat el.
38.§ Az alpolgármesterek rendszeresen legalább kéthavonta fogadóórát tartanak.

V. Fejezet
A polgármesteri hivatal és a j egyző
20. A polgármesteri hivatal

39.§ A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a közgyűlés által elfogadott külön
határozat tartalmazza.
40.§ A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabá lyzata határozza meg.

21. A jegyző

41.§ (1) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és az
aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatás esetén a jegyzői feladatok
ellátásáról a jegyzői kabinetvezető gondoskodik.
(2) A jegyző ellátja azokat a feladatokat, melyeket számára a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény, és más jogszabály megállapít. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott - a döntés és működés jogszabálysértő voltára vonatkozó - jelzési kötelezettségének a
döntés meghozatala előtt, vagy ha az később jut a tudomására a tudomásra jutástól számítva
haladéktalanul tesz eleget.
VI. Fejezet
A Társulás

42. § Az Önkormányzat a Társulás keretein belül biztosítja a kötelezően ellátandó települési
szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos, a Társulási
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A Társulásra átruházott önkormányzati
felad at- és hatásköröket az S. melléklet tartalma zza.
VII. Fejezet
Az önkormányzat költségvetése, vagyona
22. A költségvetés

43.§ (1) A közgyűlés évente a költségvetési rendeletben határozza meg, hogy mely önkormányzati
feladatokat milyen mértékben és módon lát el.
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(2) Ha a költségvetés-tervezet vitájában a módosító javaslat - mely csak írásban terjeszthető elő - a
költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, a javaslatban meg
kell jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.
(3) A költségvetés tervezetét a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményezi.
(4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza .
23. Az Önkormányzat vagyona
44.§ A közgyűlés az Önkormányzat vagyonának meghatározásáró l és a vagyon feletti tulajdonjoga
gyakorlásának szabályairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati
rendeletben rendelkezik.
VIII. Fejezet
Együttműködés

a települési nemzetiségi önkormányzatokkal

45.§ {1) Az Önkormányzat a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása
és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan
együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés részletes szabályai együttműködési megállapodásokban kerülnek
megállapításra.
{3) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg a települési nemzetiségi
önkormányzatok részére biztosított támogatás összegét.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések
46.§ Ez a rendelet 2020. január !.napján lép hatályba .
47.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási jogának szabályozásáról szóló
26/1997.{IV.1.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontjában a „Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(2) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út- és közműépítések
szervezéséről és finanszírozási rendszeréről szóló 35/1999. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 7.§ (10)
bekezdésében a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(3) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.1.) önkormányzati rendelet 12.§-ában a
„ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 15.§-ában a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe
a „Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(4) Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (111.11.)
önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c) pontjában a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság"
szövegrész helyébe a „ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (2) bekezdésében
a „ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész he lyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (2a) bekezdésében a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 7.§ (3) bekezdésében a
„ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturá lis és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 8.§ (7) bekezdésében a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 8.§ (8) bekezdés c) pontjában a
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Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (1) bekezdésében a „ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (2) bekezdésében a
11 Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (5) bekezdésében a 11 Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész
helyébe a 11 Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 3. melléklet 11 Közművelődési
megállapodás" 11.9. pontjában a „ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a
„Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép, a 3. melléklet „ Támogatási szerződés" 1.
pontjában a „Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Köznevelési, Kulturális
és Ifjúsági Bizottság" szöveg lép.
(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdésében a
„Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociá lis, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 4.§ (3) bekezdésében a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság"
szövegrész helyébe a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 9.§ (4) bekezdésében a
11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság" szöveg lép, a 10.§-ában a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe
a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 13.§ (2) bekezdés a) pontjában a 11 Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság"
szöveg lép, a 13.§ (2) bekezdés b) pontjában a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész
helyébe a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a Függelék „ Az ellátás megszűnése"
(4) bekezdésében a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012 .(Xll.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)
bekezdésében a „ Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013 . (11.15.) önkormányzati rendelet 17.§ (1)
bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(8) A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló
23/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság" szövegrész helyébe a „ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(9) A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés f) pontjában a „Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép, a 26.§
(2) bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a 11 Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
(10) Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(11.20.)
önkormányzati rendelet 4 .§ (3) bekezdés a) pontjában a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság"
szövegrész helyébe a 11 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép .
(11) Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati
rendelet 17.§ (1) bekezdésében a 11 Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság" szövegrész helyébe a
„Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság" szöveg lép.
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48.§ (1) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti a 20/1992 .(Vll.1.) az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet
kiegészítéséről, és Nyíregyháza város címere, zászlaja, díszpecsétje használatának szabályozásáról
szóló 17/1993.(V.1.) önkormányzati rendelet 6.§-a és 7.§-a.
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1. melléklet a „„.„./2019.(„„„.„ ) önkormányzati rendelethez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMER RAJZA
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2. melléklet a ..../2019.(......... ) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS BIZOTISÁGAI FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

1.

A BIZOTISÁGOK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

1. A bizottságok általános feladatai
1. 1. Előkészítik a Közgyűlés döntéseit .
1.2. Előterjesztést nyújthatnak be a Közgyűléshez, kezdeményezhetik önkormányzati rendelet
alkotását, módosítását.
1.3. Feladatkörükben előzetesen véleményezik a közgyűlési előterjesztéseket .
1.4. Kapcsolatot tartanak:
1.4.1. az állami, az önkormányzati, valamint az illetékes érdekképviseleti és társadalmi szervekkel,
1.4.2. az önkormányzati alapítású, a város közigazgatási terü letén működő egyéb gazdálkodó
szervezetekkel,
1.4.3. a városi és megyei alapítványok kuratóriumaival,
1.4.4. a Megyei Önkormányzat illetékes bizottságaival.
1.5. Szervezik és ellenőrzik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását.
1.6. Ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntései előkészítésére, és a végrehajtására
irányuló munkáját.
1.7. Intézkedést kezdeményezhetnek a polgármesternél, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében
a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdeksérelmét vagy a szükséges
intézkedések elmulasztását észlelik.
1.8. Ellátják a Közgyűlés által esetenként meghatározott - jelen szabályozásban nem érintett - egyéb
feladatokat, pl. egyes vizsgálatok, ellenőrzések végzését.
1.9. Javaslatot tesznek a Pályázati Önerő és Tartalék Alapra beérkezett pályázatokra.
2. A Közgyűlés által átruházott hatáskörgyakorlások
2.1. Döntenek a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörüket érintően
részükre megállapított alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok felhasználásáról.
2.2. Döntenek a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörgyakorlás során.

II.

A BIZOTISÁGOK RÉSZLETES FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

3. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatai:
3.1. Véleményezi:
3.1.1. az önkormányzat gazdasági programját, a költségvetés tervezetét, s a költségvetés
módosításait, továbbá véleményezheti a zárszámadást,
3.1.2. a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket,
3.1.3 . az önkormányzatot érintő vállalkozás-fejlesztési elképzeléseket,
3.1.4. önkormányzati intézmény alapítását, gazdasági tá rsaság, intézményirányító társulás
létrehozását vagy javaslatot tehet ilyen döntés meghozatalára,
3.1.5. az önkormányzati ingatlanok licit induló, illetve eladási árát,
3.1.6. a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében:
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3.1.6.1. az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,
3.1.6.2. pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését
és
leszállítását,
3.1.6.3. az üzletrész felosztását és bevonását,
3.1.6.4. az üzleti terv jóváhagyását,
3.1.7. a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását.
3.1.8. az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítás(ai)át.
3.1.9. meghívásos eljárás esetén a keretszámot, az ajánlattételre felkérni kívánt személyeket és
szervezeteket.
3.2. A 3.1. pontban meghatározottakon túl véleményezi:
3.2.1.beszerzések esetében az ajánlati felhívá st, vagy az ajánlati dokumentációt. Meghívásos eljárás
esetén zárt ülésen véleményezi - az ajánlattételre felkért vállalkozók felé történő megküldés esetén
- az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt,
3.2.2.az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, a költségvetési szervek beszerzései esetén az
ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt közzététele előtt, meghívásos eljárás esetén az
ajánlattételre felkérni kívánt vállalkozók felé történő megküldés előtt,
3.2.3. a Bíráló Bizottság ajánlati, ajánlattételi és részvételi felhívásra, valamint az
ajánlati
dokumentáció/ több szakaszból álló eljárás esetén a dokumentáció tartalmára vonatkozó javaslatát,
3.2.4. a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
3.2.5. ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió millió forintot, a Bíráló
Bizottság javaslatára véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg,
közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld,
3.2.6. a Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát.
3.3. Javaslatot tesz:
3.3.1. az önkormányzat saját bevételei növelésének lehetőségére,
3.3.2 . hitelek felvételére, kötvénykibocsátásra, s véleményezi az ilyen irányú kezdeményezéseket,
3.3.3. a privatizálható, valamint vállalkozásba adható vagyoni kör kijelölésére,
3.3.4. az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgyai bérleti díjaira,
3.3.5 . a helyi közüzemi cégek új szervezeti formájának kialakítására,
3.3.6 az önkormányzatokat megillető tulajdonosi jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére.
3.4. Javaslatot tehet új helyi adó bevezetésére, véleményezi az ilyen irányú javaslatokat.
3.5 . Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket.
3.6. Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét.
3.7 . Ellenőrzi az önkormányzati vagyon kezelését.
3.8. Figyelemmel kíséri :
3.8.1. a költségvetési előirányzatok teljesítését,
3.8.2. a kommunális közüzemi szolgáltatások ellátását gazdasági vonatkozások
tekintetében.

4. A Közgyűlés által a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
4.1. Dönt:
4.1.1. a közgyűlés két ülése között - önkormányzati érdekeltségi bevételek vonatkozásában
pénzeszközök átmeneti, maximum 6 havi lekötéséről,
4.1.2 . intézmény megszüntetése, átszervezése miatt feleslegessé vált önkormányzati tulajdonú
állóeszközök hasznosításáról, átcsoportosításáról, értékesítéséről; ehhez indokolt esetben igényli az
illetékes bizottság véleményét,
4.1.3. 15.000.001-25.000.000.-Ft értékhatár között önkormányzati tulajdonú ingatlan szerzéséről,
elidegenítéséről, a tulajdonjog változással járó minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy
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hasznosítási jogának átengedéséről, megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, követelésről
való lemondásról.
4.1.4. a lS.000.001 forinttól 2S.OOO.OOO.- forintig terjedő értékhatárú településrendezési
szerződések kötéséről, amelyben az önkormányzat egyes a településrendezési eszközökben rögzített
célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlan tulajdonosával,
illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval,
4.1.5. SO millió forint összeghatárig a továbbra is önkormányzati tulajdonban maradó eszközök kezelő
szervezetek- melyek intézmények, önkormányzati (rész) tulajdonú gazdálkodó szervezetek lehetnek
- közötti átcsoportosításáról.
4.2. Meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérleti, haszonbérleti díja,
mértéke megállapításának elveit.
4.3 . Elbírálja a 1S.000.001-2S.OOO.OOO.- Ft közötti egyedi értékhatárra! rendelkező forgalomképes
önkormányzati vagyon hasznosítására kiírt pályázatot.
4.4. Hozzájárul a vételárhátralékkal terhelt lakás elidegenítése esetén a tartozás átvállalásához, vagy
átviteléhez.
4.S. Legfeljebb 80 %-kal mérsékelheti a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját, ha a társadalmi
szervezet, közalapítvány, egyház, a nonprofit gazdasági társaság által a helyiségben végzett
tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál.
4 .6. Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és
nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények, az
ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek pénzügyi beszámolóját, valamint az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság pénzügyi beszámolóját.
S. A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság feladatai:

S.1. Véleményezi:
S.1.1. jogi és célszerűségi szempontból az önkormányzati rende let-tervezeteket,
S.1.2. a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzat tervezetét, annak módosításait,
S.1.3. testületi vagy tisztségviselői felkérésre az önkormányzati, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság hatáskörébe tartozó fontosabb szerződéstervezeteket,
S.1.4. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felügyeleti
jogkörében a Közgyűlés felé tett felhívásában foglaltakat,
S.1.5. felkérésre az önkormányzat polgári jogi vitáit, s állást foglal megoldásuk ügyében,
S.1.6. a Közbiztonsági Alapra benyújtott pályázatokat és rendkívüli ülésen javaslatot tesz a beérkezett
pályázatokra,
S.1.7. a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj" kitüntetésre javasolt személyeket.
S.2. Állást foglal az önkormányzati rendeletek jogértelmezési kérdéseiben.
S.3. Kezdeményezi a Közgyűlés feladatköreit érintően önkormányzati rendelet megalkotását.
S.4. Figyelemmel kíséri :
5.4.1. a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit jelzi,
5.4.2. a város közrendjét és közbiztonságát, és ezzel összefüggésben javaslatokat dolgoz ki,
5.4.3. az önkormányzat döntéseinek és egyéb irányítási eszközeinek hatályosulását,
5.4.4. az Önkormányzat, az intézményei és gazdasági társaságai működésével összefüggésben az
etikai normák betartását, érvényesülését.
S.S. Kivizsgálja:
S.5.1. az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezést. A vizsgálat eredményéről előterjesztést készít a közgyűlés következő ülésére,
5.S.2. felkérésre az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok elleni etikai tartamú
bejelentéseket.
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5.6. Nyilvá ntartja és ellenő rzi a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők és
a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát.
5.7. Segíti:
5.7.1. a közbiztonság javítását szolgáló alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek
munkáját,
5.7 .2. a rendőrség és más szervek bűnmegelőzési tevékenységét.
5.8. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
6. A Közgyűlés által a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságra átruházott hatáskör- gyakorláso k:
6.1. A Közbiztonsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
6.2.Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása.
7. A Köznevelési, Kulturális és Ifj úsági Bizottság feladata i:
7.1. A köznevelés területén:
7.1.1. Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő szervekkel
kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében .
7.1.2. Figyelemmel kíséri:
7.1.2.1. a nevelési-oktatási intézmények szakmai munkáját,
7.1.2.2. az oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok ifjúsági tevékenységét.
7.1.3. Feltárja és egyezteti az óvodáztatással és az iskoláztatással kapcsolatos érdekeket.
7.1.4. Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat által működtetett óvodák működése személyi és dologi
feltételei javítására.
7.1.5. Véleményezi óvodák esetében, mint fenntartó:
7.1.5.1. az intézmények fejlesztését szolgáló intézményi pályázatokat,
7.1.5.2. a intézményvezetői állásaira benyújtott pályázatokat,
7.1.5.3. az önkormányzat éves költ ségvetése rendeletének tervezetét,
7.1.5 .5. az intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket.
7.1.6. Véleményezi az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József díj" és a „Nyíregyháza Kiváló
Pedagógusa Margócsy Emil díj" kitüntetés adományozására, továbbá posztumusz kitüntetésre
beérkezett kezdeményezéseket.
7.2. A kultú ra terület én:
7.2 .1. Figyelemmel kíséri a városban folyó közművelődési, közgyűjteményi és kulturális munkát,
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az általuk
létrehozott érdekképviseleti szervekkel.
7.2.2. Koordinálja az Önkormányzat a marketing tevékenységén belül a kulturális jellegű kiadványok
megjelentetését.
7.2.3. Közreműködik:
7.2 .3.1. a képzőművészeti kult urá lis pályázatok kiírásában, elbírálásában,
7 .2.3.2. városi kultúrafej lesztési koncepciók, tervek, stratégiák, rendeletek javaslatok
kidolgozásában .
7 .2.4. Gondoskodik a város kulturális hagyományai ápolásáról, megújításáról, előmozdítja a kulturális
értékek bemutatását.
7.2.5. Támogatja kulturális egyesületek, együttesek, csoportok munkáját.
7 .2.6. Javaslatot dolgoz ki a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá
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tartozó intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, a közművelődés strukturális átalakítására, és a
közművelődési innovációs folyamatok támogatására.
7.2. 7. Javaslatot tesz:
7.2.7.1. új kulturális, művészeti díjak, valamint alapítványok létrehozására,
7.2.7 .2.közművelődési,
közgyűjteményi
intézmények
alapítására,
megszüntetésére,
átszervezésére; véleményezi és értékeli a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó intézmények szakmai munkáját,
beszámolóját,
7.2.7.3. a Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítására,
7.2 .7.4. közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására,
7.2.7 .5. rendkívüli ülésen a Kulturális Alapra benyújtott pályázatokra.
7 .2.8. Véleményezi:
7.2.8.1.a köztéri műalkotások elhelyezését, áthelyezését, megszüntetését, rekonstrukcióját,
közreműködik képzőművészeti alkotások zsűrizésében
7 .2.8.2.
~ ...tsik Vilmos díj" és „ Nyíregyl:láza :varos
1 Életéért Barzó ~ndre díj", „Ny1regyháza Város Kl:lltl:'.Jrájáért Katona Béla dij'.', valamint
„Nyíregyháza Érdeme ,
"Jyíregyháza Város Kulturális
adományozására beérkezett javaslatokat
7.2.9. Véleményt nyilvánít:
7.2.9.1. nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történ ő kulturális, közművelődési
megállapodásokkal, egyéb kulturális témájú javaslatokkal kapcsolatban,
7.2.9.2. a város kulturális szempontból jelentős fejlesztéseivel, beruházásaival kapcsolatban,
figyelemmel kíséri és értékeli a város nagyrendezvényeit.
7.3. Ifjúsági területen:
7 .3.1. A rendelkezésre álló eszközeivel segíti a gyermek és ifjúsági közösségek működési
körülményeinek biztosítását, javítását.
7.3.2. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági tevékenységet.
7 .3.3. Támogatja és segíti a városban működő civil ifjúsági szervezeteket, melyek drogprevenciós
tevékenységet végeznek és mindazon kezdeményezést, mely erre irányul.
7.3 .4. Segíti és összehangolja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Városi
Rendőrkapitányságnak, a területileg illetékes közegészségügyi hatóságnak, valamint a civil ifjúsági
szervezeteknek a fiatal korosztályt érintő tevékenységét.
7.3.5. Dönt a kiemelkedő városi ifjúsági rendezvények támogatásáról.
7.3.6. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden gyermek és ifjúságpolitikai kérdésben, témában.
beérkezett javaslatokat.
8. A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
8.1. A köznevelés területén:
8.1.1.A Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt a köznevelési célú tartalék
felhasználásáról.
8.1.2. Dönt az óvodák (felvételi) körzetének meghatározásáról.
8.1.3. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
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8.1.4. Dönt az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, a
csoport átlaglétszámtól való eltérés engedélyezéséről, valamint a maximális létszámtól való eltérés
engedélyezéséről.

8.1.5. Egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből mint fenntartóra a nevelési-oktatási intézmény
esetén többletkötelezettség hárul.
8.1.6. Értékeli az óvoda pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai szakmai munka eredményességét.
8.1.7. Jóváhagyja az óvoda továbbképzési programját.
8.1.8. Ellenőrzi az óvoda pedagógiai programját, a házirendjét, valamint a SZMSZ-ét.
8.1.9. Véleményezi az óvodai munkatervet.
8.1.10. Egyetértési jogot gyakorol az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény
pedagógiai- szakmai ellenőrzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez.
8.1.11. Dönt az óvodaszékbe, intézményi tanácsba történő tag delegálásáról.
8.1.12. Véleményezi azt az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
óvodát érintő gyermeklétszámát, amelynek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg.
8.1.13. Dönt az illetékes minisztérium pályázati felhívása nyomán a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételről.
8.1.14. Véleményezi az önkormányzati nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
8.2. A kultúra területén :

8.2.1. Jóváhagyja a fenntartásában működő - muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetekről szóló
törvény hatálya alá tartozó - intézmények stratégiai, fejlesztési és beruházási tervét, éves szakmai
feladatait, teljesítményértékelését, munkaterveit, beszámolóit, továbbképzési terveket.
8.2.2. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét,
állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum digitalizálási
stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.
8.2.3. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi könyvtár küldetésnyilatkozatát, gyűjtőköri szabályzatát,
stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát.
8.2.4. Dönt a város tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság
hatáskörébe utalt pénzkeretek felhasználásáról.
8.2.5 . A Kulturális Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
8.2.6. Véleményt nyilvánít a nem önkormányzati tulajdonú épületre történő új művészeti alkotások
elhelyezését megelőzően.
8.2.7. Kiadja az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények
fenntartói nyilatkozatát.
8.2.8. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása.
8.3. Az ifjúság területén:

8.3.1.Elfogadja az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek szakmai beszámolóját.
8.3 .2.Dönt a helyi rendeletekben meghatározott alapelvek, a Közgyűlés által elfogadott keretszámok
alapján az ifjúsági céltartalék keretösszegeinek felosztásáról és felhasználásról.
8.3.3. Az Ifjúsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
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9. A Pénzügyi Bizottság feladatai:

9.1. Véleményezi :
9.1.1. az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves/1-111. negyedéves tájékoztató,
éves beszámoló - zárszámadás - tervezetét, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó
javaslatokat,
9 .1.2. az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztést,
9.1.3. a pénzügyi kihatású előterjesztéseket,
9.1.4. a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések éves programját.
9.2 . Véleményezheti a gazdasági kihatású önkormányzati döntések előterjesztéseit .
9.3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
9.4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
9.5. Ellenőrzi az önkormányzati vagyon működtetésének pénzügyi vonatkozásait és az önkormányzati
érdekeltségi bevételek vonatkozásában pénzeszközök átmeneti lekötését.
9 .6. Elemzi az önkormányzati alapítású költségvetési szervek, vállalatok gazdasági-pénzügyi
ellenőrzéseinek tapasztalatait, s javaslatot tehet ellenőrzési szempontokra.
9 .7. Véleményezi az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
előterjesztéseket .

10. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladatai:
10.1. Szociális és egészségügyi területen:

10.1.1. Elősegíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodás formájában megjelenő szociális és gyermekjóléti ellátások színvonalának és
hatékonyságának fejlesztését.
10.1.2. Együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátás színvonalának javítása érdekében a szociális
és gyermekjóléti feladatokat ellátó állami, egyházi és karitatív szervezetekkel.
10.1.3. Közreműködik :
10.1.3.1. a város lakásprogramja kialakításában, végrehajtása keretében pedig véleményezi és a
Közgyűlés

elé terjeszti az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékét; dönt, véleményezi az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
által hatáskörébe utalt kérdésekben,
10.1.3.2. javaslatok kidolgozásával az egészségügyi ellátás fejlesztésében; figyelemmel kíséri jogszabályi keretek között - az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint gyógyító-megelőző
tevékenységet.
10.1.4. Kapcsolatot tart a kétszintű betegellátás hatékony működtetése érdekében a Jósa András
Oktatókórházzal, és javaslat-tervezeteket dolgoz ki.
10.1.5. Véleményezi az „ Együtt Egymásért Burger István díj", „ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi
Dolgozója Eisert Árpád díj" és „ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla díj"
kitüntetésre érkezett javaslatokat.
10.1.6. Javaslatot dolgoz ki a szükségleteket és lehetőségeket felmérve az önkormányzat által
fenntartott és irányított egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére.
10.1.7. Koordinálja az önkormányzat és a területileg illetékes közegészségügyi hatóság
tevékenységének az egészségüggyel összefüggő közös feladatait.
10.1.8. Figyelemmel kíséri a városban lakó időskorúak szociális, egészségügyi helyzetét.
10.1.9. Véleményezi az ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások fenntartó által
megállapított térítési díjait.
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10.1.10. Együttműködik az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal.
10.1.11. Javaslatot tesz rendkívüli ülésen a Szociális és Egészségügyi Alapra benyújtott pályázatokra.

10.2. A sport területén:
10.2.1. Felülvizsgálja és szükség szerint a Közgyűlésnek módosításra javasolja a sportfejlesztés
iránya it és arányait meghatározó középtávú városi sportkoncepciót és a sportrendeletet, valamint
gondoskodik azok megvalósításáról.
10.2.2. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden testneveléssel, sporttal és sportlétesítménnyel
kapcsolatos támogatási, fejlesztési és felújítási kérdésben, témában.
10.2.3. Véleményezi a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint önkormányzati alapítású
gazdasági társaság éves üzleti tervét és beszámolóját,
10.2.4. Kiemelten támogatja a városi oktatási intézmények diáksport tevékenységét
irányító és
összehangoló Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület munkáját, a diákolimpiai és az egyéb városi
versenyrendszerek lebonyolítását.
10.2.5. Támogatja és segíti a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretében működő városi
utánpótlás-nevelési rendszert, valamint a városi bajnokságok, versenyek és szabadidősport
rendezvények lebonyolítását.
10.2.6. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek sporttevékenységét, segíti a családok, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok testedzési, sportolási feltételeinek
biztosítását, javítását.
10.2.7. Figyelemmel kíséri:
10.2.7.1. a köznevelési intézményekben működő diák-sportszervezetek tevékenységét, támogatja
az iskolai testnevelés és sport gyakorlásához szükséges feltételek megteremtését, javítását,
10.2.7.2. az önkormányzat által a városi sportszervezeteknek nyújtott éves sporttámogatások
rendeltetésszerű felhasználását, elszámolását.
10.2.8. Figyelemmel kíséri és lehetősége szerint támogatja az önkormányzat, valamint a városi
sportszervezetek nemzetközi sportkapcsolatait, különös tekintettel a testvér- és partnervárosi
sporttalálkozókra, sportrendezvényekre.
10.2.9. Meghatározza a sportkoncepció alapján a kiemelkedő nemzetközi és országos jellegű városi
sportrendezvényeket és dönt azok támogatásáról.
10.2.10. Jóváhagyja és működteti a különböző szintű sporteredményeket értékelő és jutalmazó
rendszert. (sportösztöndíj rendszer)
10.2.11. Véleményezi:
10.2.11.1. városi sport kitüntetések, elismerések odaítélésére beérkezett javaslatokat,
10.2.11.2. a sportintézmények, sportvállalkozások alapításával, működtetésével, átszervezésével,
megszüntetésével kapcsolatos előterje sztéseket
10.2.12. Javaslatot tesz az olimpián és paralimpián, valamint az Európa-és
világbajnokságokon
elért eredmények támogatási összegére.
10.2.13. A városi sportrendelet előírásai alapján megtárgyalja a támogatási szerződések szerint a
kiemelt városi sportszervezetek, valamint a sportlétesítményeket üzemeltető sportszervezetek éves,
féléves sportszakmai és pénzügyi beszámolóit.

11. A Közgyűlés által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:
11.1. Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjaiban orvosi munkát végzők
díjazását.
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11.2. Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi
és nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények,
valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szakmai beszámolóját.
11.3. Elbírálja:
11.3.1. az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
intézmény vezetőjének döntése ellen az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott
panaszt,
11.3.2. az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és nem állami fenntartású, egyházi,
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény fenntartójának döntése ellen
az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott panaszt,
11.3.3. a szociálisan rászorult haj léktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér
hozzájárulási szolgáltatásokról szóló önkormányzati rende let alapján benyújtott kérelmeket.
11.3.4. az Önkormányzat és az illetékes minisztérium együttműködésében kiírt BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra benyújtott pályázatokat, dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről, és összegéről,
11.3.5. az üdültetési támogatás iránt benyújtott kérelmeket.
11.4. Véleményezi a szigligeti nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
11.5. Véleményezi az önkormányzati nyári táborozásról szóló szakmai beszámolót.
11.6. Gyakorolja az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézmények szakmai programjának és házirendjének jóváhagyására vonatkozó
fenntartói jogosítványokat.
11.7. Dönt:
11.7.1. kérelemre - a Polgármester előterjesztése alapján- a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
rendeletben foglaltak szerint a támogatás odaítéléséről, a szerződésszegésről, a lehetetlenülésről,
a kölcsön visszafizetésének végrehajtásáról.
11.7.2. kérelemre az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából
bérbevett lakásban albérlőként lakók és a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban
bérlőként lakók lakbértámogatásának odaítéléséről.
11.7.3.a helyi rendeletekben meghatározott alapelvek, a Közgyűlés által elfogadott keretszámok
alapján az egészségügyi céltartalék keretösszegeinek felosztásáról és felhasználásról,
11.5.4.a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi működtetési jog átruházásával kapcsolatos
feladatokról, szerződések és feladat - ellátási szerződések megkötéséről,
11.5.5.kérelemre, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes szociális ellátásban
részesítéséről,

11.5.6. az első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmekről.
11.6. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási joga mellett részletfizetési
kedvezménnyel kötött adásvétel szerződések fizetési kötelezettségének felfüggesztésére irányuló
kérelmeket.
11.7. Engedélyezi a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósult
közművekre utólag való rácsatlakozás hozzájárulási költségének 12 havi, út létesítése esetén 24 havi
kamatmentes részletekben történő megfizetését.
11.8. Összeállítja az önkormányzat által, a magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából
bérbevett lakásokat igénylők névjegyzék-tervezetét, jóváhagyja a végleges névjegyzéket.
11.9. Kiemelten fontos egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, céltartaléka
terhére pályázatot ír ki és elbírálja azokat.
11.10. Elfogadja az ldősügyi Program Cselekvési Tervét.
11.11. A Szociális és Egészségügyi Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.
11.12. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása .
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11.13. Sport területén a sportkoncepcióban és a sportrendeletben meghatározott alapelvek, illetve
a Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt az éves sportcé lú tartalék keretösszegeinek
felosztásáról és működteti a sport célfeladatok teljes rendszerét.
12. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott ság feladatai:

12.1. Véleményezi:
12.1.1. a fejlesztési, beruházási, felújítási; településrendezési; üzemeltetési; környezetvédelmi;
közlekedési, idegenforgalmi; nemzetközi kapcsolatok és a civil kapcsolatok feladatkörébe tartozó
közgyűlési előterjesztéseket,

12.1.2. az átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat, terveket, programokat,
12.1.3. a feladatkörébe tartozó az Önkormányzat és intézményei, és gazdasági társaságai fejlesztési,
beruházási, felújítási javaslatait, terveit,

12.1.4. a belterületbe vonások megvalósítási ütemtervét, munkarészeit, költségvetési kihatásait,
12.1.5. a védett területek, épületek karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és annak
támogatását,
12.1.6. a városszerkezetben elfoglalt helyzete és értéke függvényében a tervezett ingatlan
e1idegen ítése ket,
12.1.7. közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel kapcsolatos koncepciókat,
javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket,
12.1.8. az építési tilalom miatti kártalanítási kérelmeket és javaslatot tesz az ügyfél és az
önkormányzat közötti megállapodáshoz a kártalanítási összeg mértékére,
12.1.9. az energiafejlesztési terveket, az energiaellátás új módszereit,
12.1.10. a város energia-felhasználásának gazdaságosságát, az energiahordozók felhasználását,
12.1.11. az önkormányzat és az intézményhálózata tekintetében az informatikai tevékenység
fejlesztési terveit,
12.1.12. az út- és járdahálózat bővítésére irányuló terveket, döntés-tervezeteket,
12.1.13. a közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel, a tömegközlekedéssel
kapcsolatos koncepciókat, javaslatokat, valamint megvalósítá sukat,
12.1.14. a helyi járatú autóbusz-közlekedés menetrendjét,
12.1.15. más önkormányzatokkal, nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történő
idegenforgalmi tárgyú megállapodásokat,
12.1.16. a városban tartandó az Önkormányzat, valamint egyéb szervezetek által szervezett
jelentősebb, idegenforga lmi és turisztikai vonzerővel is rendelkező rendezvények tervezeteit,
12.1.17. a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását,
12.1.18. az illetékes Területi Építész Kamara által javasolt személyek közül a tervtanácsi tagok
kinevezését.
12.2. Véleményezi a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, esetében:
12.2.1. az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,
12.2.2. pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését és
leszállítását,
12.2.3. az üzletrész feloszt ását és bevonását,
12.2.4. az üzleti tervet
12.2.5. a gazdasági társaságok álta l megkötendő tulajdonosi ellenjegyzést igénylő szerződéseket.
12.3. Javaslatot tesz:
12.3.1. a város különböző területei között meglévő ellátási szintkülönbségek mérséklésének
módjára,
12.3.2. tervpályázatok kiírására,
12.3.3. önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására,
12.3.4 . a város levegőtisztasági, vízminőségi, és zaj problémáinak csökkentésére,
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12.3.5. környezeti ártalmak csökkentésére,
12.3.6. új külkapcsolatok kialakítására, és az önkormányzat nemzetközi szervezeti tagságára,
12.3.7. az önkormányzat partner- és testvérvárosi kapcsolatait érintő kiutazásainak személyi
összetételére,
12.3.8. az idegenforgalom fejlesztésére, irányaira, valamint támogatásának formáira,
12.3.9. rendkívüli ülésen a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra benyújtott
pályázatokra.
12.4. Figyelemmel kíséri:
12.4.1. a városfejlesztési tervek végrehajtását,
12.4.2. a városfejlesztés és a városrendezés összhangját,
12.4.3. az épített és természeti környezet védelmét,
12.4.4. a város informatikai és telekommunikációs mobil és vezetékes hálózatával kapcsolatos
fejlesztéseket,
12.4.5. a város köztisztasági helyzetét, a hulladék-gazdálkodást,
12.4.6. a város közlekedésének helyzetét,
12.4.7. az önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolatait,
12.4.8. a város Turizmusfejlesztési Koncepciójának végrehajtását,
12.4.9. a város idegenforgalmi helyzetének alakulását,
12.4.10. a kommunális közüzemi szo lgáltatások ellátását műszaki vonatkozások tekintetében,
12.4.11. a közterületek fenntartását, üzemeltetését.
12.5. Közreműködik:
12.5.1. az önkormányzat Európai Uniós politikájának alakításában, különös tekintettel az ország EUs tagságából fakadó kötelezettségekre, feladatokra és lehetőségekre,
12.5.2. a testvér-, és partnervárosi kapcsolatok ápolásában, elmélyítésében, új együttműködési
területek feltárásában,
12.5.3. nemzetközi jellegű városi gazdasági prezentációban bel-és külföldön,
12.5.4. a városunkba érkező hivatalos diplomáciai, külföldi vendégek fogadásában, programjában,
12.5.5. a közösségi kezdeményezések pályázati lehetőségeinek feltárásában és koordinálásában.
12.6. A külföldről hazaérkező delegációktól írásos úti beszámolót kér, indokolt esetben szóbeli
kiegészítéssel.
12.7. Civil kapcsolatok területén:
12.7.1. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az
általuk létrehozott érdekképviseleti szervekkel,
12.7.2. Felügyeli a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást,
12.7.3. Évente értékeli a Nyírségi Civil Ház munkáját.
12.8. Előzetesen hozzájárul a településszerkezeti terv, a szabályozási terv valamint a helyi építési
szabályzat módosításának elkészítéséhez.
12.9. Véleményezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetési Szabályzatban meghatározott partnerek javaslatait, észrevételeit.
12.10. Véleményezi a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti el nem fogadott véleményekről és
azok indokolásáról szóló előterjesztést.
13. A Közgyűlés által a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra át ruházott hatáskörgyakorlások:

13.1.

Elbírálja a helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására irányuló
kérelmeket.

13.2. Dönt:
13.2.1. a magánerős út- és közműépítések támogatására irányuló pályázatokról,
13.2.2. az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetéséről,
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13.2.3 . költségvetésben megállapított Eu-s és külügyi alap, az idegenforgalmi céltartalék
és a támogatás felhasználásáról,
13.2.4.településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatban meghatározott, az egyeztetésben részt vevő partnerek köréről.
13.2.5. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával összefüggő kérdésekről.
13.3. Kialakítja az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló Korm. rendeletben
meghatározott tervekkel, programokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó
állásfoglalást.
13.4. A Civil Alap és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pénzügyi támogatása iránti
pályázatokat meghirdeti.
13.5. Dönt a településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
42 .§ tárgyalásos eljárás és 42/A.§ állami főépítészi eljárás esetében a beérkezett vélemények,
valamint az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(1.11.)
Korm .rendelet 4.§-5.§-ai alapján beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
13.6. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása .
odaítéléséről
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterére átruházott hatáskör-gyakorlások:
1. Közhasználatú zöldfelület megszüntetése vagy beépítése, valamint zöldfelületi kár okozása esetén
annak zöldfelületi számított értékét az önkormányzat Zöldfelületi Alapjába kell befizetni.
A zöldfelületi érték nagyságáról - a városi főkertész vagy megbízott szakértő számítása alapján - a
polgármester határozattal dönt.
2. (1) Önkormányzati tulajdonú ingatlan szerzéséről, elidegenítéséről, a tulajdonjog változással járó
minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy hasznosítási jogának átengedéséről,
megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, követelésről való lemondásról nettó 15.000.000.- Ft-ig
a polgármester dönt.
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a közgyűlés
hatáskörét a kizárólagos és át nem ruházható hatáskörök kivételével a Polgármesterre ruházza át.
(3) Egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
tagsági jogok, alapítványok, egyesületek esetében az alapítói jogok gyakorlására a kizárólagos és át
nem ruházható hatáskörök kivételével a Polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos olyan rendelkezési jog gyakorlását, amely nem köthető
a (1) bekezdéséhez (különösen szolgalmi joggal, beépített ingatlanok funkcióváltásával vagy
tulajdonosi hozzájárulás kiadásával, telekalakítással járó feladatok) a közgyűlés a polgármesterre
ruházza át.
3. A polgármester két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5
0
/ 00 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles
beszámolni.
4.(1) Települési támogatások és téli rezsicsökkentés megállapítása iránt benyújtott kérelem
elbírálásáról dönt.
(2) A helyi autóbusz-közlekedési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról dönt.
(3) Előkészíti a tanszertámogatás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
(4) Elvégzi a jogszabály által előírt egyéb - külön rendelettel hatáskörébe utalt - rövid időtartamú
támogatási formák döntésre történő előkészítését.
(5) A 60 literes gyűjtőedény használatához- kérelemre - hatósági bizonyítványt ad ki.
(6) A hatáskörébe utalt támogatásra jogosult esetében a védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyekben
igazolást ad ki.
S.(l)Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
(2) Dönt - a megrendelés feladásával - a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
(3) Dönt a külső szakértő bevonásáról, valamint a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó
igénybevételéről.

(4)Meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.
(5) A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
(6) Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
(7) Dönt arról, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja-e az előző
évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd
forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a
jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az
előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.
A részvétel jogának fenntartása az építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor
alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot.
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(8) A Bíráló Bizottság javaslata, va lamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció,
több szakaszból álló eljárásban a dokumentáció tartalmáról.
(9) Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően, dönt a keretszámról, az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről,
szervezetekről.

(10) Tárgyalásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a tárgyalási fordulók számáról
és a tárgyalás szabályairól.
(11) Tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a bírálóbizottság tagjainak
személyéről.

(12) A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően, - figyelemmel a Korm . rendeletben és az adott projektre vonatkozó egyedi támogatási
szerződésben foglaltakra- dönt a pótmunka elvégzéséről.
(13) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek
ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld.
(14) A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága,
alkalmatlansága, kizárása tekintetében. Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján
dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre jelentkezők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében .
(15) Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az ajánlattételre
felhívandók személyéről.
(16) Dönt az eljárás eredményéről.
(17) Megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel.
(18) Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő
nevében eljáró személyeket.
(19) A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy bíróság előtti
jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.
(20) Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.
(21) Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester - a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnökével való konzultációt követően - jogosult a Bizottság véleményének
kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az
eljárást lezáró döntés meghozatalára . Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés
halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben
a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén
írásban tájékoztatni.
(22) A közbeszerzési értékhatár alatti önkormányzati beszerzések esetében a bíráló bizottság és a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt.
6. Ellátja a Helyi építészeti-műszaki Tervtanáccsal kapcsolatos jogkörök gyakorlását.
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Az önkormányzat működésével összefüggő önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

Lakások és egyéb
ingatlanok felújítása
Repülőtér

önkormányzati

tulajdonú

vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

üzemeltetés

Településrész,

kerület

az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés

kialakítá sa,

elnevezésének módosítá sa és törlése

elnevezése,

A

magyarországi

földrajzi

nevek

nyilvántartásáról
és
303/2007.{Xl.14.) Korm .rendelet

hivatalos

szóló

megállapításáról

Egészségügyi ellátás

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja

otthoni szakápolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §
(2) bekezdés b) pontja, 2015. évi CXXIII. törvény 16. §

otthoni hospice ellátás

1997. évi CLIV. törvény 99. § (1) bekezdés, 2015 . évi
CXXIII. törvény 16. §

foglalkozás-egészségügyi alapellátás

2015 . évi CXXIII. törvény 17. § (1) bekezdés

Fogászati röntgen

11/2013 {1.17.) KGY határozat, 2. melléklet a
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez

Szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

Önként vállalt feladat

Települési támogat ás

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi Ill. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontja;
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/ 2015.(11.20.) önkormányzati rendelete 2. § (1)
bekezdés
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Első lakáshoz jutók támogatása

Nyíregyháza

Jelzőrendszeres

1993. évi Ill. törvény 65. § (7) bekezdés

Jogú Város Közgyűlésének
12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

házi segítségnyújtás

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (fogyatékos

Megyei

1993. évi Ill. törvény 88. §e) pontja

személyek otthona)
Ápo lást, gondozást nyújtó intézmények (pszichiátriai
betegek otthona)

1993. évi Ill. törvény 88. § c) pontja

Átmeneti
elhelyezést
nyújtó
(szenvedélybetegek átmeneti otthona)

1993. évi Ill. törvény 88. §e) pontja

intézmény

Helyi autóbu sz közlekedési támogatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
54/2011.(Xll.16.) rendelete 2. §

Közgyűlésének

Üdültetési támogatás

Nyíregyháza

Közgyűlésének

Bursa Hungarica ösztöndíj

2011. évi CCIV. törvény 84. § (4) bekezdés i) pontja,

Megyei Jogú Város
54/2011.(Xll.16.) rendelete 2/A. §

51/2007. (Ill. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés
Rá szorulók Életének Segítése Közalapítvány

221/1995 (X.24.) KGY határozat

ld ősügyi

78/2012 (IV.26.) KGY határozat

Tanács műkö dtetése

Kábítószer

Egyeztető

Ifjúsági Kerekasztal

Fórum

működtetése

működtetése

81/2015. (IV.23 .) KGY határozat

164/2016.(Vl.30.) KGY határozat

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

135/2016 (V.26.) KGY határozat

Szépkorúak köszöntése

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés

Nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban
lakók lakbértámogatása

Szt. 1. § (2) bekezdése, 23/2013. (V. 31.) Ör.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

62/1996. (IV. 1.) KGY határozat

Közneveléssel összefüggő feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás
alapja

Szigligeti gyermektábor fen ntartása

Diákönkormányzatok támogatása

Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vite lének sza bályairól szóló önkormá nyzati rendelet

. - .,
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Ifjúsági Ház

működtetése

Nyír - Diák Napok támogatása

Az önkormányzat költségvetéséről, és a köl tségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati ren delet
Az önkormányzat költségvetéséről, és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Általános iskolai feladatok ellátása a Hajdúdorogi
kötött
Görög
Egyházmegyével
Katolikus
együttműködési megállapodás keretében
Köznevelési Tanács működtetése

96/2011. {V.31.) KGY határozat

359/2016 (Xll.15.) KGY határozat

Közműve lődési, közgyűjteményi, kulturális és idegenforgalmi feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

Idegenforgalmi feladatok ellátása
{kiállítások,
vásárok szervezése és azokon való részvétel)
partnervárosi
Városdiplomáciai,
és
testvér
kapcsolatok, rendezvények
PR tevékenység {reklám, hirdetés, kiadványok)
Városi mecenatúra
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek szervezése
Köztéri alkotások létrehozása, felújítása
Védett épületek felújításának támogatása
Civil Ház működési támogatása
Éves rendezvényterv készítése
Nemzeti és állami ünnepek szervezése
Kiemelt

nagyegyüttesek
támogatása
kiemelt
és művelődési közösségek támogatása
Kulturális
kiadványok
megjelentetésének
támogatása
Önkormányzati médiumok működtetése {Város-kép
Kft.)
művészeti

TDM szervezet működtetése
A kulturális szolgáltatások fejlesztése, értékeink,
hagyományaink megőrzése, bemutatása
Képzőművészeti ösztöndíjak pályázat útján történő
adományozása
Ismeretterjesztő szervezetek támogatása
Közművelődési

megállapodások kötése

Helyi önszerveződő közösségek támogatása

az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányza t költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabálya iról szóló önkormányzati ren delet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányza ti rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabá lyairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének sza bályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabá lyairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költ ségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
13/2011.(111.11.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzat i rendelet
24/2008(1V.29) önkormányzati rendelet
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az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormá nyzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Településfejlesztési és kommunál is feladatok

Tervtanács működtetése

Városszépítő

akció szervezése

Új játszóterek, közparkok létesítése, játszótéri
berendezések felújítása
Illegális
szemétlerakók
felszámolása
nem
önkormányzati tulajdon esetén
Járdaépítési program
útfelújítási program
Városi közlekedésfejlesztési terv készítése
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése
Ke rékpárutak tervezése, létesítése, burkolatfelújítása
Parkolók és parkolóházak építése
Fasorrendezések
Zöldfelületi felmérések

Utcabútorok telepítése
Tervpályázatok, ötletpályázatok kiírása, díjazása
Parkolóhelyek

létesítése,

parkoló-hálózat

működtetése

Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása

Új utak tervezése, építése
Középfokú oktatási intézmények épületein belül a
konyhák és egészségügyi vizsgálók felúj ítása

1997. évi LXXVII. tv. 5. § (5) bekezdés, 252/2006. {XII.
7.)
Korm.
az
önkormányzat
Rendelet,
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetésérő l és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
1988. évi 1. tv., 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§
(!)bekezdés
pontja,
44/2006.(IX.28.)
2.
önkormányzat
önkormányzati
az
rendelet,
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2012. évi XLl.tv. 4.§, 1990.évi LXXXVll.tv.7.§ (1)
bekezdés,
2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§
{!)bekezdés
18.
pontja,
az
önkormányzat
költségvetéséről
és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
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Művelődési

az önkormányzat költségvetéséről és a kö ltségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

intézmények épületeinek felújítása

Védett épületek felúj ításának támogatása

Sport feladatok

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy a
feladatellátás alapja

A

területen

tevékenykedő

működésének, alapvető

sportszövetségek
feltételeinek segítése

Közreműködé s

sportszakemberek
képzésében,
továbbképzésében
sportági
A
és
iskolai
versenyrendszerek
kialakításának, az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolításának segítése,

Részvétel

a

nemzetközi sportkapcsolatokban,
rendezvények
lebonyolítása
és
megrendezésük támogatása
kiemelkedő

Közreműködés
a
mozgásgazdag
sporttudományos
szervezésében

sport népszerűsítésében, a
életmóddal
kapcsolatos
felvilágosító
tevékenység

sportorvosi
Közreműködés
a
feltételeinek biztosításában
Városi
sportösztöndíj
rendszer
olimpiai felkészülés támogatása

tevékenység
működtetése,

Verseny- és élsport, fogyatékos és parasport,
valamint az utánpótlás-nevelés és s zabadidősport
támogatása

Olimpián, világ- és Európa-bajnokságon
eredmények elismerése

elért

2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés a) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS.§ (3) bekezdés b)pont
2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés e) pont Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés d) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
2004. évi 1. tv. SS. § (3) bekezdés f) pont, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet és az
önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati ren delet
2004. évi 1. tv. SS.§ (3) bekezdés g) pont
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
vitelének
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
vitelének
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet és az önkormányzat költségvetéséről és a
költségvetés
vitelének
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet

1rJ.
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5. melléklet a .„„„./2019.(„„„„.) önkormányzati rendelethez
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra átruházott önkormányzati
feladat- és hatáskörök
Az Önkormányzat az alábbi feladat-és hatásköröket ruházza át a Társulásra:
a) közös hulladékkezelési regionális program kidolgozása és megvalósítása,
b) a hulladékgazdálkodási regionális programhoz kapcsolódó pályázatban való részvétel,
c)az adott projekthez kapcsolódó beruházás előkészítése és megvalósítása, ennek során a
szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának lefolytatása és
szerződések megkötése,
d)hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása és üzemeltetése,
e) hulladékgazdálkodási létesítmények, regionális hulladéklerakó létrehozása, közös működtetése,
amely magában foglalja a társulás tagjainak közigazgatási területén a települési hulladék szelektív
gyűjtésének megszervezését is,
f) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvényben rögzített feladatok-a rendeletalkotás kivételével teljes körű ellátása, ideértve a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok teljesítésével
kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztását és a közszolgáltatói szerződés megkötését is; ennek
megfelelően a Társulás tagja, mindaddig, amíg a társulási tagsága fennáll, nem köthet a Társulás által
kijelölt közszolgáltatótól eltérő személlyel közszolgáltatási szerződést. Ezen rendelkezés nem
vonatkozik a megállapodás aláírásának napján még hatályban lévő, a Társulás által kijelölt
közszolgáltatótól eltérő személlyel kötött közszolgáltatói szerződésekre, azok hatálya változatlan
marad, de hatályuknak megszűnése utána tag -a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségekre
tekintettel - kizárólag a Társulás által kijelölt közszolgáltatóval köthet szolgáltatási szerződést, ezen
kötelezettség megszegése esetén a tag a Társulásból kizárható,
g) az előző pontokban nevesített feladatokkal összefüggő, a Társulási megállapodás preambulumában
említett projektek megvalósítása során a projektgazdai feladatok ellátása,
h) az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési szilárdhulladék kezelési
közszolgáltatások ellátása céljából költségvetési szerv, gazdálkodó szerv, nonprofit szervezet, egyéb
szervezet alapítása és vezetőjének kinevezése.

r;S.,
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
.. ./2019.( ........ ) önkormányzati rendelet

Indokolása

1.

Általános indokolás

A helyi önkormányzatoknak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzített alapjoga, hogy
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza a szervezeti és működési
rendjét.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet 2011. évben fogadta el a Közgyűlés. A jogszabályváltozások lekövetése
érdekében összesen húsz módosító rendeletet fogadott el az azóta eltelt évek alatt a Közgyűlés, mely
a rendelet egységes szerkezetét tekintve 108 módosítást jelentett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.}43. § (3)
bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén e törvény szabályai szerint
megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály-Törvényességi Felügyeleti Osztályával folytatott konzultáció, a
jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, a működési tapasztalok és a szakmai érvek
indokolttá tették egy új szervezeti és működési szabályzat megalkotását.
II.

Részletes indokolás

1-5. §-hoz

A rendelet részletesen tartalmazza az Önkormányzat, a képviselő-testület és Szervei hivatalos
megnevezését, székhelyét, az önkormányzat jelképeit és bélyegzőit. Az Önkormányzat által alapított
kitüntetésekről , ezek adományozásának rendjéről külön rendelet rendelkezik. Az Önkormányzat
hivatalos honlapjának a megnevezése is rögzítésre került.
6-30. §-hoz

A rendelet tartalmazza a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat. A Közgyűlés működésére
vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló törvényben is találunk szabályokat, ezért a
jogszabályszerkesztés követelményeinek megfelelően a rendelet csak a törvényben nem
szabályozottakra terjed ki. Meghatározásra kerültek a közgyűlési előterjesztések formai és tartalmi
követelményei, az ülések összehívására, vezetésére vonatkozó kitételek, a tanácskozás rendje, a
döntéshozatali eljárás, a rendeletek kihirdetése és közzététele, valamint a közmeghallgatásra
vonatkozó szabályok.
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31-34. §-hoz

A Közgyűlés munkáját hat bizottság segíti. A bizottságok működésére, döntéshozatali eljárására a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A rendelet tartalmazza a
képviselői vagyonnyilatkozat ellenőrzésére, az azzal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat.

35 .-38. §-hoz

A polgármester megbízását főállásban látja el. A polgármester feladatait a helyi önkormányzatokról
szóló törvény részletesen tartalmazza. A rendeletben a törvényben nem szabályozott egyes feladatok
kerültek felsorolásra . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére és egyes önkormányzati feladatok ellátására két alpolgármestert választ,
egyiket saját tagjai közül, a másikat nem a képviselő-testület tagjai közül.

39.-41. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát külön határozat, ügyfélfogadási rendjét a
Hivatal Közszo lgálati Szabályzata tartalmazza. A jegyző feladatait a helyi önkormányzatokról szóló
törvény és más jogszabály határozza meg.

42. §-hoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás keretében ellátott feladatokat
határozza meg.
43.-44. §-hoz

A rendelet tartalmazza a költségvetés elfogadásának körülményeit és szabályait. Az önkormányzat
vagyonáról külön rendelet rendelkezik.
45.§-hoz

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
46.-48. §-hoz

Meghatározásra került a rendelet hatályba lépésének időpontja. Két közgyűlési bizottság nevének
változása miatt szövegcserés módosítással az érintett önkormányzati rendeletekben átvezetésre került
a változás. A bizottságok feladat és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívü l helyezése is megtörtént, tekintettel arra, hogy beépítésre kerül jelen rendelet mellékletébe.

1. melléklethez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város címer raj zát tartalma zza.

.«.

41

...

2. melléklethez
A Közgyűlés bizottsága i általános és részletes feladatait és hatásköreit tartalmazza .

3. melléklethez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterére átruházott hatáskör gyakorlásokat tartalmazza .

4. melléklethez
Az Önkormányzat működésével összefüggő önként vállalt feladatok jegyzéke.

S. melléklethez
A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra átruházott önkormányzati
feladat- és hatásköröket tartalmazza.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR t . PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENÖRZES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: BELL/100-25/2019.
Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika
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2020. évi Ellenőrzési Terv - Tartalmi összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3-4) bekezdés, az
államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. tv. 70.§, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban
Bkr.) 29.§ felhatalmazása alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervben és a kockázatelemzés alapján
felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.
Az éves ellenőrzési terv az államháztartásért felelős miniszter által (2019. szeptember 15-én) közzétett
módszertani útmutató, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai
Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (llA Normák) és a magyarországi államháztartási belső
ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjainak figyelembevételével készült.
Osztály a Polgármesteri Hivatalban szervezetileg és funkcionálisan is független belső
ellenőrzési szervezetként működik, a nyomon követési rendszerelem (monitoring) része, egyedi
értékeléseket végez kockázati alapon elkészített éves terv szerint.

Az

Ellenőrzési

A belső ellenőrzés feladata a közpénzekkel, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése.
Bizonyosság szerzése az átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének érvényesüléséről,
az önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű és felelős módon való gazdálkodásról.
A belső ellenőrzés célja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás
elősegítése, összhangban az államháztartási szabályokkal és az Állami Számvevőszék célkitűzéseivel.
Ennek érdekében a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése, folyamatos értékelése,
fejlesztésére javaslatok megfogalmazása prioritást élvez.
Az ellenőrzések keretében értékeli a belső kontrollrendszer mind az öt elemét, az integritás kontrollok
kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését.
A megfelelő kontrollrendszer jelentősen csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. A belső
ellenőrzés célja a kontrolltudatosság megteremtése, az integrált kockázatkezelés hatékonyságának
növelése és az integritás mechanizmusok fejlesztése.
Az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrei :
1) lrányítószervi, tulajdonosi és támogatói ellenőrzést végezhetnek:
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél,
Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
az Önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,
Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjában meghatározott
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
2) Irányított szervek/intézmények belső ellenőrzését ellátják (közgyűlés i döntés alapján)
3) Együttműködési Megállapodás alapján a települési nemzetiségi önkormányzatok belső
ellenőrzését végzik.
4) Önkormányzati tulajdonú Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzését
végezhetik (közgyűlési döntés alapján).
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A 2020. évi ellenőrzési tervben elkülönülten kerültek meghatározásra az önkormányzati ellenőrzések
(irányítószervi, tulajdonosi) és az intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzései.
Az intézményenkénti belső ellenőrzési tervet az intézményvezetők, mint a költségvetési szerv vezetői
jóváhagyták.
A nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési tervét a település nemzetiségi önkormányzatok
elnökei hagyták jóvá.
A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek esetében belső ellenőrzési feladatok ellátására
2020. évre vonatkozóan felkérés nem történt.
A Bkr. előírásai alapján az Ellenőrzési Osztályon belüli feladatmegosztás úgy lett kialakítva, hogy
elkülönüljön az irányítószervi ellenőrzés az intézmények/nemzetiségi önkormányzatok belső
ellenőrzésétől.

Érvényre jutottak az összeférhetetlenségi szabályok (intézményi belső ellenőrzést végző személy nem
végezhet irányítószervi ellenőrzést).
Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja:
•
•

Azonosítsa a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat.
Segítse a vezetők, szervezeti egységek közötti információáram lást, kommunikációt és

•
•
•
•

Az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása .
Az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem.
Az ellenőrzés lefedettségének növelése, a stratégiai ellenőrzés i terv teljesítése.
Az ellenőrzés javaslatainak minél nagyobb hasznosu lása - intézkedési tervek végrehajtásának
monitoringja.
Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését.
Tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollfolyamatok jelentőségét.
Az ellenőrzések a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és szakszerűen kerüljenek
végrehajtásra, előre mutató, helytálló javaslatokat fogalmazzanak meg.
A szervezet vezetőit a releváns eseményekről és tevékenységekről strukturált,
döntéstámogató információkhoz juttatni, mely alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése
biztosított.

együttműködést.

•
•
•
•

Az ellenőrzési terv előkészítése

A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium
által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a
tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet.
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemlé l etű megközelítéssel, a
kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával
hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez,
valamint a Stratégiai Ellenőrzési Terv teljesítéséhez.
A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének fő b b alapja:
•
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 119. § (Mötv.)
•
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
•
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Bkr.), módszertani dokumentumai
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Minisztériumi Módszertani Útmutatók
Belső Ellenőrzési Kézikönyv

osztály a tervezés előkészítési időszakában javaslatokat kért a felső vezetéstől, a hivatal
szervezeti egységeinek vezetőitől, intézményvezetőktől annak érdekében, hogy a fontosnak,
illetve kockázatosnak ítélt témákat beépíthesse az éves ellenőrzési tervébe.
Az éves ellenőrzések kockázatelemzéseit értékelve meghatározásra került az ellenőrzési fókusz.

Az

ellenőrzési

belső

A belső ellenőrzési témák, célok meghatározására a vezetői javaslatok, a folyamatgazdák
kockázatértékelései és a belső ellenőrzés által készített kockázatelemzés, a kulcs folyamatok
kockázatossága alapján került sor. Figyelembe véve a várható külső kockázati tényezőket is (jogszabály
változást).
Azok a vezetői javaslatok nem kerültek be az éves ellenőrzési tervbe, amelyekhez kapcsolódó
folyamatokat a szervezeti egység vezetők (folyamatgazdák) alacsonynak értékeltek a folyamatszintű
kockázatelemzésnél.
A külső szakértő bevonását igénylő ellenőrzések esetében is a folyamatok kockázati értéke nem volt
magas, így nem volt értelmezhető a javaslat indokoltsága .
A 2020. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzések összesítőit a 4-8. sz. mellékletek
tartalmazzák.

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vettük:
•
az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó
tevékenységeket,
• az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok
által ellátott feladatokat, speciális jogszabályi előírásokat,
• a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezetteknél,
• a közbeszerzésről szóló törvény elő írásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzatot, a közbeszerzési
eljárásokat,
• a vezetők (szervezeti egységek, intézmények) javaslatait,
• a korábbi évek belső ellenőrzés i dokumentumait,
• a szervezeti egységek vezetői, intézményvezetők, belső ellenőrök és belső ellenőrzési vezető
által készített kockázatelemzéseket,
• jogszabályi követelményeket, illetve külső ellenőrző szerv által elvárt ellenőrzési témákat,
ellenőrizendő területeket.
Az ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vett javaslatokat, kockázatelemzéseket hozzárendeltük
a rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitáshoz. A humán erőforrás függvényében súlyoztuk az
ellenőrzési témák, szervezetek, folyamatok fontosságát és kialakítottuk a belső ellenőrzési fókuszt.
A belső ellenőrök felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai alapján képesek és alkalmasak arra, hogy a
tervben jelölt ellenőrzéseket elvégezzék, és egyéb szakmai feladataikat (tanácsadást) ellássák. Minden
belső ellenőr rendelkezik a jogszabály által előírt belső ellenőri regisztrációval.

A 2020. évi
1.

ellenőrzési

terv szerkezeti felépítése :

Önkormányzat
1/1. Polgármesteri Hivatal
1/2. Irányított szervek/intézmények- irányítószervi ellenőrzései
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1/3.
1/4.
rendelkezik)
II.
Ill.

Egyéb önkormányzati ellenőrzések- céltámogatások, nemzetiségi önkormányzatok Gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése (önkormányzat többségi befolyással

Intézményi belső ellenőrzések (13 intézmény)
Települési Nemzetiségi Önkormányzatok (7 nemzetiségi önkormányzat)

A rendelkezésre álló kapacitás megosztása a három ellenőrzési terület között:
ellenőri

ellenőrzések

nap
aránya(%)

Ellenőrzött szervezet

száma (db)

1. Önkormányzat (irányítószervi, tulajdonos ell.} összesen:

40

15

Polgármesteri Hivatal

5

Irányított intézmények

14
7

Gazdasági társaságok

12

3

7

4

támogatott szervezetek

-

3

•··

II. Intézményi belső ellenőrzések összesen:

35

Ill. Nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzései:

25

26
14

Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőri kapacitást (1. sz. melléklet), a
rendelkezésre álló ellenőri napokat és az ellenőrizendő területeket, témákat (3.sz. melléklet).
Az ellenőrzések tervezése során prioritást élvezett a szabályszerűségi ellenőrzési típus, mivel a
megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása az alapja a kontrollrendszer többi négy elemének megfelelő
működtetéséhez, a szabályszerű feladatellátáshoz. Minden ellenőrzés alkalmával a belső ellenőrök
értékelik és minősítik a bel ső kontrollrendszer öt elemét, javaslatokat fogalmaznak meg azok
fejlesztésére .
Szabályszerűségi ellenőrzés célja, hogy teljes képet kapjunk a kialakított kontroll környezet
állapotáról, segítséget adjunk arra vonatkozóan, hogy hol, milyen módosításra, kiegészítésre,
beavatkozásra van szükség a szabályzatoknál, munkaköri leírásoknál, alkalmazott eljárásoknál, a célok
és indikátorok meghatározásánál. {38 szabályszerűségi ellenőrzés)
Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés keretében olyan cé lvizsgálatokra kerül sor, ahol a
szabályozottság mellett kiemelt jelentősége van a sza bályszerű pénzügyi elszámolások
felülvizsgálatának. (8 szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés)
Rendszerellenőrzés keretében a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének
felülvizsgálatára, minős ítésére kerül so r. (2 rendszerellenőrzés)
Utóellenőrzés a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett belső ellenőri
javaslatokra hozott intézkedések végrehajtását, illetve azok hasznosulását vizsgálja felül. (7
utóellenőrzés)

A 2020. évi ellenőrzés i tervben összesen 55 ellenőrzés került meghatározásra, melyből két el l enőrzés
előző évről áthúzódó, átütemezett.
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1/1. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések

1) Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata {2019.

évről

áthúzódó

ellenőnés)

).-

Jegyzői

Kabinet

2018. évben négy szervezeti egységnél terveztük a felülvizsgálat lefolytatását. Három ellenőrzés
lezárult, egy ellenőrzés (a választással kapcsolatos feladatok zavartalan végrehajtása érdekében)
átütemezésre került. Az ellenőrzési program és értesítő még 2019. december hónapban megküldésre
kerül, de az ellenőrzés helyszíni, dokumentum alapú ellenőrzésére 2020. januárjában kerül sor.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, új követelmények (adatkezelési tájékoztatók) változása
magas kockázatot jelentenek. A kockázatelemzés főbb szempontjai a kezelt adatkörök érzékenysége,
valamint a belső ellenőrzések lefedettségének biztosítása.
2) Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi adó méltányosság és részletfizetési
kérelmek elbírálásának, jogszerűségének ellenőrzése {2019. évről áthúzódó el/enőnés)
fi'

Adóosztály

Helyi adókkal kapcsolatos belső ellenőrzés az elmúlt S évben nem volt, így az időkockázat,
kontrollkockázat igen magas. Annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzünk a szabályszerű és
megfelelő eljárásról, indokolt az ellenőrzés lefolytatása. Kiemelt szempont az integritás szemlélet és az
adatbiztonság értékelése . A (2016-2019. évi) Stratégiai Ellenőrzési Tervben megfogalmazott célok
teljesítése érdekében erre a vizsgálatra még nem került sor (6.sz. melléklet).
3) Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzés
::;..

közbeszerzés lebonyolításában, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában
közreműködő szervezeti egységek

A közbeszerzési törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában előírt kötelező belső
ellenőrzés. A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás alapján egy kockázatelemzéssel kiválasztott
közbeszerzés teljes körű felülvizsgálatára kerül sor. Amennyiben a közbeszerzés befektetett eszközt
érint, úgy annak aktiválása, illetve ingatlan esetén vagyonkataszteri nyilvántartása is az ellenőrzés
tárgyát képezi.
4) Közterület térfigyelő rendszer működtetésének és a kialakított belső kontroll rendszer
felülvizsgálata

>-

Közterület-felügyelet

A belső ellenőrzés kockázatelemzése, valamint a vezetői javaslatok alapján a Közterület-felügyelet
belső kontrolljainak felülvizsgálata indokolt, kiemelten a közterület térfigyelő rendszer
működtetésével kapcsolatos adatvédelmi és adatbiztonsági feladatok teljesítésének megfelelőségi
ellenőrzése .
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Gazdasági Osztály

Az államháztartási szabályok és az állami számvevőszék által kötelezően előírt ellenőrzés. A vi zsgálattal
a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmi megfele lőségét és át láthat óságát, valódiságát
értékeli a belső ellenőrzés.

1/2. Irányított szervek/intézmények irányítószervi ellenőrzései
6) Belső kontrollrendszer működésének értékelése
;.;..

kockázatelemzéssel kiválasztott intézmény

Az elmúlt három év belső ellenőrzés által összesített kockázatelemzése ala pján legnagyobb kockázati
kitettségű intézmény belső kontrollrendszerének felülvizsgál atára kerü l sor.
7-8} Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
;.;.. Eszterlánc Északi Óvoda
);;> Nyíregyházi Cantemus Kórus
lrányítószervi ellenőrzés keretében felülvizsgá latra kerül, hogy az adat kezelés, adat- és információ
védelem biztosítása érdekében megfelelő kontroll rendszert m űködtetnek az intézmények, biztosítotte a személyes adatok védelme. Előző évben intézményi belső ellenőrzés javaslataira hozott
intézkedések végrehajtását, azok hasznosulását értékeljük.

1/3. Egyéb önkormányzati ellenőrzések

9-12}

Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése
(kockázatelemzéssel kiválasztott négy szervezet/re ndezvé ny)
Polgármesteri Hivatal közreműködő szervezeti egységei
:;... támogatott szervezetek

„

A támogatások
odaítélésének,
felhasználásá nak,
beszámolásá nak,
szabálysze rűségének,
kontrollt evékenységek teljesülésének vizsgálata.
(Kiválasztás szempontja : eltelt idő, összeg, korábbi tapaszt alatok). Bizonyosság szerzése a cél szerinti
felhaszná lásról, a beszámolási kötelezettség teljesítéséről).

1/4. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági/nonprofit társaságok ellenőrzése
13) Adatvédelmi szabályoknak {GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
;.;.. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Az adatkezelési tájékoztatási kötelezettség teljesítésének, adat- és információ védelem bizt osításának,
a személyes adatok védelmének felülvizsgá latára kerül sor. A kocká zati besorolást jelentősen
befolyáso lta a szállodai tevékenység következtében megnövekedett személyes adatok kezelésének
állománya.

14) Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata. Transzferár nyilvántartás
és az adatvédelmi szabályoknak {GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
> Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Tulajdonosi elvárásoknak, jogszabályi kötelezettségeknek va ló megfelelés ellenőrzése. A kiválasztás
alapja az időkockázat, és szervezeti változás volt.
Be lső

15-17)

„

kontrollrendszer értékelése

Gazdasági társaságok (kockázatelemzéssel kiválasztott)

Kiválasztás alapja a 2020. január 01-től hatályos jogszabályváltozás alapján érintett azok a gazdasági
társaságok, amelyeknek ki kell alakítani és működtetni kell az állam háztartási szabályok szerinti belső
kontroll rendszert.
II.

Intézményi belső ellenőrzések

13 önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény - Részletesen 2.sz. melléklet „II.
Irányított szervek intézményi belső ellenőrzése" fejezetben.
Az intézményi belső ellenőrzés keretében nyolc ellenőrzési témát terveztünk, melynek kiválasztási
alapja az intézményi és belső ellenőri kockázatelemzések, valamint az intézményvezetői javaslatok.
A költségvetési beszámoló felülvizsgálata az államháztartási szabályok és az állami
által kötelezően előírt ellenőrzés. A vizsgálattal a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló tartalmi megfelelőségét és átláthatóságát, valódiságát értékeli a belső
számvevőszék
ellenőrzés .

Pályázat, beszerzési eljárás ellenőrzése kulcskontrollok működésének megfelelőségét, a
szabályszerű pénzügyi elszámolásokat vizsgálja.
Gépjármű üzemeltetés keretében a kontroll környezetet, az alkalmazott normát és elszámolást

és a kontrolltevékenységeket tételesen ellenőrizzük.
A közalkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi nyilvántartások, minős ítések keretén belül
vizsgáljuk a besorolások, értékelések szabályszerűségét.
A feladatfinanszírozás (igénylés és elszámolás), kedvezmények alapdokumentumait a
jogszerűség és megbízhatóság szempontjából vizsgá ljuk és értékeljük.

ellenőrzé s tárgya

költségvetési beszámoló felülvizsgálata
pályázat pénzügyi elszámolása
gépjármű

üzemeltetés felülvizsgálata

beszerzési eljárás felülvizsgálata

ellenőrzött

intézmény

13
1
2
1

közalkalmazottak minősítési eljárásának és a szemé lyügyi nyilvántartások
ellenőrzése

3

étkezési térítési díj kedvezmények jogosságát igazoló dokumentumok ellenőrzése

4

fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás és a fejlesztő
foglalkoztatás működtetésének ellenőrzése

1

bölcsődei

1

,~)
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Ill.

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése
Költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének ellenőrzése
Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata (utóellenőrzés)

Mind a hét nemzetiségi önkormányzatnál két belső ellenőrzésre kerül sor. Az éves ellenőrzési terv
(önkormányzatonként külön-külön) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei által jóváhagyásra került.
Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, a rendelkezésre álló éves ellenőrzési kapacitás 10 %-át
terveztük.
2020. évben folytatjuk az e lőző években elkezdett monitoring vizsgálatokat, melyek az intézkedési
tervek végrehajtásának felülvizsgálatát jelentik, annak érdekében, hogy ne csak a jelentősebb
hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések végrehajtásáról győződjünk meg egy utóvizsgálat
keretében, hanem teljes körűen megbizonyosodjunk az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok
hasznosulásáról.
Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámolást követően monitoring rendszerben, kockázati
tényezők minősítése alapján a végrehajtott intézkedést kontrolláljuk.
2019. évben lefolytatott három ellenőrzés monitoring vizsgálatát tervezzük.
2020. évi ellenőrzési fókusz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Költségvetési beszámoló, zárszámadás felülvizsgálata.
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenőrzése.
Önkormányzat által finanszírozott rendezvények, céltámogatások ellenőrzése.
Feladatfinanszírozást megalapozó dokumentációk kontrollja.
Szabályozottság, kontrollkörnyezet ellenőrzése.
Kontrolltevékenységek működésének értékelése (gazdálkodási jogkörök).
Gépjármű üzemeltetés, üzemanyagelszámolás felülvizsgálata .
Intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
Szervezeti integritást sértő események kiszűrése.

2020. évi ellenőrzési tervünkben az alábbi prioritásokat fogalmaztuk meg:
•
•
•
•
•
•

Bizonyosság szerzése a számviteli elszámolások, beszámoló valódiságáról.
A közbeszerzést szabályszerűen bonyolították-e le. biztosították-e az átláthatóságot.
A kontrollrendszer, kontrolltevékenység értéke lésére minden ellenőrzésünk során kiemelt
figyelmet fordítunk.
A kulcskontrollok működésének értékelésével meggyőződni az integritás teljesüléséről, a
kontrolltudatosság létéről.
Folytatjuk az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek, programok elszámolásának,
felhasználásának, beszámolásának kontrollját.
Az önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaságainak, nonprofit szervezeteinek
kontrollja : szabályozottság teljes körű vizsgálatával meg akarunk bizonyosodn i arról, hogy
biztosított a kontroll környezet a szabá lyszerű feladatellátáshoz, valamint folytatjuk a
transzferár nyilvántartás felülvizsgálatát, és a közérdekű adatok honlapon történő
közzétételének ellenőrzését.
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2020. évre összességében 55 belső ellenőrzés lefolytatását t erveztük melynek típusonkénti,
szervezetenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.
A stratégiai terv teljesítésének alakulását a 6.sz. melléklet részletezi.
15 önkormányzati ellenőrzést terveztünk, amely 25-26 szervezetet, szervezeti egységet érint
(kockázatelemzéstől függően), melynek részletezését az előterjesztés mellékletét képező belső
ellenőrzési terv tartalmazza. (2-3. sz. melléklet)
Intézményi belső ellenőrzéseink keretében 26 ellenőrzést terveztünk (9. sz. melléklet), mely 13
intézményt érint (2 ellenőrzésre kerül sor intézményenként).
Települési Nemzetiségi Önkormányzatoknál 14 belső ellenőrzésre kerül sor (10.sz. melléklet) .

Várható szakmai hatások
•
•
•
•

A stratégiai ellenőrzés terv teljes lefedettségét biztosítja.
A rendszerellenőrzések segítik a vezetői döntések e l őkészítését a szükséges beavatkozások
megtételéhez. Megfelelő információt adnak a kontroll rendszer öt elemének értékeléséhez.
Az integrált kockázatkezelési rendszer fejlesztése.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél biztosított a szakszerű, egységes
elvek és elvárások szerinti szabályos, gazdaságos működés, a fenntartó stratégiai céljainak
elősegítése.

•
•

•

A szabályszerűségi ellenőrzések megteremtik a megbízható kontrollkörnyezetet, biztosítják a
szervezeti integritást.
Az önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságnál
biztosítottá válik a megfelelő szabályozási környezet, jogszabály álta l előírt nyilvántartások
szabályszerű vezetése, átláthatóság és szabályszerű adatkezelés.
A belső ellenőrzés tanácsadói funkciójának növekedése szakmai segítséget nyújt a vezetőknek
a belső kontrollrendszer hatékony működtetéséhez .

Várható gazdasági hatások
•
•
•
•

Az ellenőrzés által javasolt kontrollpontok kialakítása biztosítja a szabályszerű működést,
gazdálkodást. (szankciók, késedelmi pótlékok, visszafizetések csökkenése)
A feladatfinanszírozás igénylésének és elszámolásának ellenőrzésével csökkenthetők a
visszafizetési kötelezettségek, a téves igénylések.
A belső ellenőrzés tevékenysége az önkormányzat gazdálkodásának eredményességében,
hatékonyságában mutatkozik meg.
Az előző évben feltárt hiányosságokra hozott intézkedések végrehajtásának monitoring jellegű
ellenőrzésével biztosítható a javaslatok hasznosulása, gazdasági intézkedések realizálása.

A 2020. évi ellenőrzési terv megfelel a hatályos jogszabályi e lőírásoknak, így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony és átlátható működését célozzák.

Nyíregyháza, 2019 . december 10.

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető
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!.sz.melléklet

Belső ellenőri

kapacitás
2020. évi Ellenőri Tervhez

a ... ./2019. (Xll.19.) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megnevezés

1Atlagos napok

Létszám

szám/fő

(fő)

Ellenőri

napok

szám összesen

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)

2 928
888
2 040
288
40
1 712

Tervezett ellenőrzések végrehajtása•

1251

366

Naptári napok
Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap)

111
255

Bruttó munkaidő
Fizetett szabadság
Betegszabadság (átlagos)

Monitoring (3

ellenőrzés

36

5

8
8
8
8
8

x 3 fő x 3 nap)

Soron kívüli ellenőrzés

9

170

(10 %)

Tanácsadói tevékenység

25

Képzés (B főx 5 nap)

40

Egyéb feladat

217
1 712

(kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend.. )

Összes tevékenység kapacitásigénye:

ellenőrzések

Idő-

Ellenőrzések

száma

szükséglet

végrehajtásához

- felkészülés Uogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása)

55

3

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)*

55

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása:

belső ellenőrzési vezető

165
426

55

2

110

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg ., jelentés jóváh.

55

2

110

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellenőrzöttel

55

5

275

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés)

55

3

165

-

koordinációja a helyszínen

ÖSSZESEN:

1251

• 3 sz. melléklet alapján

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen őrzés i Terve

~

"'\

2. sz. melléklet
a „ „ .. ./2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

1. ÖNKORMÁNVZAT

1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrzött

Sorszám

Ellenőrzésre

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

·--.

--

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői

-

Kabinet

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR} való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
nem
kellő
felülvizsgálata
részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan
vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
érmtetti jogok sérulnek; nem érvényesülnek a GDPR
f
J/
alapelvek
Cél:

Ellenőrzés

ütemezése

1. név

szabályszerűségi

--

2018. és aktuális időszak

-

vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése)

bekövetkezés valószínűsége: magas

-

nap

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi követelések, hátralékok kezelése késedelmesen történik,
adó méitányoság és részletfizetési kérelmek elbírálásának egyeztető, felülvizsgálati kontroll nem teljes körű, kérelmek
jogszerűsége
elbírálását nem az arra hat áskörrel, jogkörrel rendelkező
végzi

Polgármesteri Hivatal

napok

1főx10

szervezetre gyakorolt hatás: magas

--

ellenőri

helyszíni:

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes kockázat t ípusa: jogi, integritás, pénzügyi

--

Ellenőrzés

ütemezése

meggyőződni

arról, hogy az adatkezelés, ad<lt-, cs
információ védelem
biztosítása
érdekében
megfelelő
kontroll rendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

1.

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

1. név
Adóosztály

Cél: annak megállapítása, hogy a kovetelések, hátralékok

~·

kezelése az e lőírt szabályoknak megfelelően torténik
részletfizetési kérelmek el bírálását az arra h~táskörrel,

2.

jogkörrel rendelkező végzi, valamint

azok teljesülésének

szabályszerűségi

ellenőri

napok

helyszíni:
1

1főx10 nap

nyomon követése
kockázat típusa: pénzügyi, korrupciós, integritás

---

2018.év

----

~~---

Polgármesteri Hivatal

-

Közbeszerzési referatúra
Pályázatok és projektmenedzsment
referatúra

Ellenőrzés módszere: dokumentum
indokolt esetben tételes felülvizsgálat

alapú

mintavételes, bekövetkezés va lószínűsége: magas

Tárgy: Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzés

(a kiválasztott közbeszerzés előkészítésében és
végrehajtásában közremüködö szervezeti egységek)

-

2019. év és aktuális időszak

15 nap

szabályzat nem tartalmazza egyértelműen a feladatokat és
felelősöket, közzétételről nem teljes körűen gondoskodtak,
összeférhetetlenségi szabályokat nem határozták meg

1.-11. n. év

bizonyosságot szerezni arról, hogy megfelelően
kialakították a kontrollkörnyezetet, biztosított az átláthatósága
a közbeszerzés lebonyolításának
Cél:

Gazdasági Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály
Ellátási Osztály

3.

egyéb tev. :

szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőri
szabályszerűségi

kockázat típusa: integritás, pénzügyi, reputációs
Ellenőrzés

módszere:

mintavételesen

kiválasztott

napok

helyszíni:
1főx10

nap

egy

közbeszerzés teljes dokumentációjának tételes felülvizsgálata

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

1

2. sz. melléklet
a •...•../2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jog ú Város Önko rmányzat ának
2020. évi Ell enő rzés i Terve
Ellenőrzött

Sorszám

szervezeti egység

Ellenörzésre vonatkozó stratégia

Ellenörzött ldllszak

(tárgya,

célja, módszere)

--

Polgármesteri Hivatal

-

·--

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: Közterületi térfigyelő rendszer működtetésének és a hozzáférési jogosultságokat nem szabályozták, nyilvántartás
kialakított belső kontrollrendszer felülvizsgálata.
vezetése
nem
szabályszerü,
adatvédelmi
incidens
bekövetkezése lehetséges

Ellen ő rzés

ütemezése
II. n. év

Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás során az
adatvédelmi előírásokat betartják, valamint a szükséges
kontrollokat kialakították

Közterület -felügyelet

4.

-

2020. aktuális idc'Sszak

-

--

.

---

---

Polgármesteri Hivatal

szabályszerOségi

Tárgy: Zárszámadás felülvizsgálata

1fő15 nap

egyéb tev.:
15 nap

Ellenc'Srzés
ütemezése

nem minden mellékletet készítettek el, tartalmában nem a
jogszabály által előírt részletezettségüek a mellékletek,
információk nem teljes körűek, átláthatóság nem biztosított

Ill. n. év

Cél: a beszámolás, tájékoztatás megfelelőségének vizsgálata,
annak megállapítása, hogy a jogszabály által előírt mellékletek
5.

Gazdasági Osztály
{érintett szervezet i egységek)

kellő információt szolgáltatnak a költségvetés végrehajtásáról

szabályszerOségi

kockázat típusa: i nt egritás, reputációs
Ellen őrzés módszere: zárszámadás és mellékleteinek tételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
dokumentum alapú felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hat ás: magas

'

ellenc'Sri napok
helyszíni:

Ellenörzés módszere: dokumentum alapú mintavételes, kockázat típusa: integritás, reputációs, pénzügyi
indokolt esetben tételes felülvizsgálat (szabályzat, tájékoztató, bekövetkezés valószínűsége: közepes
nyilvántartás ellenőrzése)
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

Elle nő rzés

ütemezése

ellenc'S ri napok
helyszíni:
1fllx15 nap
egyéb tev.:
15 nap

2
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Nyiregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi

Ellenőrzési

Terve

1/ 2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENÖ R2~S E K
Sorszám

Ellenc5rzött szervezeti egység
EllenlSrzött idlSszak

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégi a
célja, módszere)

(tárgya,

Tárgy: Belső kontrollrendszer működésének értékelése
Kockázatelemzéssel kiválasztott
1 Intézmény

Azonositott kockázati t ényezc5, kockázat

1. n. év

ellenlSri naook
rendszerellenlSrzés

megfelelően lett kialakítva.

--

-

2020. év aktuális idtlszaka

- --·

-

Eszterlánc ~szaki óvoda

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

-

vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR
alapelvek

ellen/Sri napok
szabályszerOségi

adatok védelme

2020. év aktuális ldtlszaka

II. n. év

-

7.

-

15 nap

nem
kellő
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
nem
teljes
körűek,
felülvizsgálata
részietezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontrolirendszert működtetnek, biztosított-e a személyes

-

kockázat típusa: j ogi, integritás

egyéb tev.:

15 nap
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok

nem
teljes
körűek,
nem
kellő
nyilvántartásokat nem vagy hiányosan

felülvizsgálata

rés zletezettsé gűek;

Cél: m eggyőződn i arról, hogy az adatkezelés, adat-, és

vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR

információ védelem biztosítása érdekében megfele l ő
kontrollrendszert m űködte tnek, biztosított-e a személyes

8.

helvszínl:
1főx10 nap

Ellentlrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes bekövetkezés valószínűsége : közepes
vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése)

Nyiregyházl Cantemus Kórus

EllenlSrzés
ütemezése
11. n. év

alapelvek

ellenlSri napok
szabályszerOségi

adatok védelme

helvszíni:
1főx10

-~-

2020. év aktuális ldtlszaka

nap

egyéb tev.:

bekövetkezés va l ószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

helyszini:
1főx9

kockázat típusa : jogi, i ntegritás, kontroll

--

EllenlSrzés
ütemezése

az ellenőrzési nyomvonalban nem szerepel minden folyamat.

Nem azonosították teljes körűen a kockáza ti tényezőket. A
Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer öt kritérium rendszert nem megfelelően határozták meg az
elemét megfelelően kialakították és működtetik (kiemelten az integrált kockázatkezelésnél
ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési rendszer
a módszertani útmutatónak és a belső szabályzatnak

6.

EllenlSrzés tipusa

kockázat típusa: jogi, integritás

nap

egyéb tev.:

EllenlSn és módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes bekovetkezés valószínűsége : közepes
15 nap

-

vizsgálata, nyilvántartások m intavételes ellenő rzése)

szervezetre gyakorolt hatás: magas

3
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK
Sorszám

Ellenőrzött szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia

Ellenőrzött időszak

Polgármesteri Hivatal

(tárgya,

célja, módszere)

Azonosftott kockázati tényező, kockázat
A nem megfelelő kontrollkörnyezet és kontrolltevékenységek
miatt: szabálytalan kiutalás, felhasználás, illetve a célok nem

Tárgy: önkormányzat ált al támogatott szervezetek,
rendezvények ellenőrzése.

(támogatás lebonyolftásában közremüködő
a szerződésben foglaltak
szervezeti egységek)
Cél: Megvizsgálni és értékelni a kialakított kontrollrendszert

9.
10.
11.
12.

Ellenőrzés típusa

II . n.év

szerint teljesültek.

ellenőri

annak érdekében, hogy a támogatás odaítélésének jogszabályi
Támogatott szervezetek

(kockázatelemzéssel
kiválasztott 4 szervezeti

2019. év és 2020. év aktuális időszaka
-

szabályszerOségi
pénzügyi

feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződés szerint megtörténte,

a

felhasználásra

és

a

beszámolásra

szerződésnek megfelelően került sor.

a

Ellenőrzés

ütemezése

támogatási
kockázat típusa: pénzügyi, jogi, hírnév kockázat

módszere: dokumentum alapú, (mintavételes, bekövetkezés valósz ínűsége: magas
indokolt esetben tételes.)
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok
helvszlnl:

2 fő x 4 nap
egyéb tev.:

Ellenőrzés

15 nap

4

r
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE
Ellenörzött szervezeti egység

Sorszám

Ellenc5rzőtt

idc5szak

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Ellenörzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

meggyőződni

1. n.év

vezetik; táJékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget;
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR
arról, hogy az adatkezelés, adat-, és alapelvek

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő
kontroll rendszert működtetnek, biztosított-e a személyes
adatok védelme.

szabályszerOségi

egyéb tev.:

(szabályzatok, bekövetkezés valószínűsége: közepes
tájékoztatók tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

2020.év

dokumentum

alapú

15 nap

ellenőrzése)

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

-

módszere:

Tárgy: Szabályozottság, kontroll környezet kialakításának nem teljes körű a szabályozás, nem érvényesülnek a helyi
felülvizsgálata. Transzferár nyilvántartás és az adatvédelmi sajátosságok, nem kellő részletezettségű a feladat- és
felelősségi kör meghatározás, nem biztosított az utólagos
szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata
ellenőrizhetőség, számonkérhetőség. Transzferárazás hármas

-- ·---~

Cél:

kötelezettsége nem teljesül. Nem érvényesülnek a GDPR
sérülnek,
tájékoztatási
érintetti
jogok
arról, hogy a társaság a jogszabályok által alapelvek,
előlrt
szabályzatokat a helyi sajátosságok kötelezettségnek nem tettek eleget

figyelembevételével elkészítette, b1ztosltott-e a szabályszerű
kötelezettségét
működés;
transzferárazás
hármas
a

14.

Ellenőrzés

ütemezése

II. n.év

meggyőződni

kötelezően

(nyilvántartás,

bejelentés,

társasági

ellentlrl napak
helyszínt:
1főx15 nap

kockázat típusa: jogi, integritás
Ellenőrzés

~---~

Ellenőrzés

ütemezése

nem
kellő
nem
teljes
körűek,
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok
felülvizsgálata
részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan

Cél:

13.

Ellenőrzés t ípusa

adóalap

ellenőri

napok

szabályszerOségi

korrekció)

helyszíni:

teljesítette; biztosított-e a személyes adatok védelme
kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat, adó,

1 fő x 20 nap

szabályszerűségi

-

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

2019. év és aktuális ldOszak

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetr e gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

5
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön konná nyzatának
2020. év i Ellenő rzé si Terve

Sor·

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia

Ellenőrzött idc5szak

szám

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Belső kontrollrendszer értékelése

Önkormányzat Gazda~gl TáBa~gok

/ 2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Azonositott kockázati tényező, kockázat
Nem alakították ki a belső kontrollrendszert, nincs belső
ellenőrzés, ellenőrzési nyomvonal, nem azonosították a

rendszer ellenllrzés

-----

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

---

ellenllri naook
helyszíni:

1 x 1 fő x 15 nap

kockázat típusa kontroll, integritás
---

Ellenőrzés

IV. n.év

(kockázatelemzéssel kiválasztott 1 GT)

2020.év

Ellenőrzés

ütemezése

ütemezése

kockázatokat
Cél: meggyzőződni arról, hogy kialakították-e a jogszabály által
előlrt belső kontrollrendszert

15.

Ellenőrzés tlpusa

egyéb tev.:

bekövetkezés valószlnűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

15 nap

EGYtB FELADATOK

1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belsll ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2020. évi belső ellenllrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratég1a1 tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza. 2019. november 29.

)
Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső e llenőrzési vezető

Jóváhagyta:

L-o
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

6

1
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2020. évi Ellen őrzés i Terve

2. sz. melléki•
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II. IAANYITOTT SZERVEK - INTÜMtNYI BELSŐ EllENŐRZtSEI
Sorszám

EllenlSrzött szervezet i egység
EllenlSrzött idlSszak

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

--

(tárgya,

Tárgy: Köl tségvetési beszámoló felülvizsgálata

Jósa András Múzeum

EllenlSrzés t ípusa

IV.n.év

kerültek

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

ellenőri
Szabályszerűségi

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas

---

··-

2019.év -

----

-

-..... ---.,----

Tárgy: Pályázat pénzügyi elszámolása

Jósa András Múzeum

-

~---

15 nap

nem a pályázati kiírásnak, támogatási szerződésnek megfelelő
a felhasználás, elszámolás nem történik meg határidőben,
nem alakították ki a szükséges kontrollpontokat

Ellenőrzés

ütemezése
IV.n.év

Cél: annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló források
cél szerinti felhasználása szabályszerűen történt-e meg,
továbbá
megfelelően
alakították-e ki,
működtetik
a

2.

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás magas

__________ __.

._...__..__

Szabályszerűségi

pénzügyi

kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet
Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

2019. év és aktuális id6szak

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Móricz 2slgmond Megyei és Városi
Könyvtár

napok

helyszíni:
1főx5 nap

Ellen őrzés

----~-

EllenlSrzés
ütemezése

a mellékletek nem kelllS részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

-

- - - -·-

Azonositott kockázati tényezlS, kockázat

napok

helyszíni:
1főx10 nap

kockázat típusa: szabályszerűségi, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a Jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

ellenő ri

IV.n.év

Cél:

3.

e llenőri
Szabá lyszerűségi

napok

helyszíni:
1főx5

nap

Ellenőrzés

------

2019.év

-----

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

7
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

Sorszám

szervezeti egység

EllenlSrzött idlSszak

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

- -- -

Ellentsrzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

2. sz. melléklet
a ...... ./2019 (Xll.19.) sz.határozathoz

Ellentsrzés t ípusa

Tárgy: A gépjármű üzemanyagfelhasználás, a Gépjármű feladat és feleltssség1 körörket nem határozták meg
használati szabályzat megfelelősségének vizsgálata
egyértelműen, nem megfelelő normát alkalmaznak az
elszámolásnál, felülvizsgálati kontroll nem került kialakításra

Ellenőrzés

ütemezése

l.n.év

-- - - - - - -

Cél: annak megállapítása, hogy a belső szabályzat biztosítja a
szabályszerű

4.

elszámolást,

dokumentálást

és

Szabályszerűségi

számon

pénzügyi

kérhetőséget

ellentsri naook
helyszíni:
1főx5

nap

kockázat típusa; pénzügyi, integritás
Ellentsrzés

-

2019. év és aktuális idtsszak

-

módszere: szabályzat részletes

egyéb tev.:

felülvizsgálata, bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

elszámolás dokumentumainak mintavételes ellenőrzése

15 nap

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Közintézményeket Működtető Központ

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

kerültek

111.n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

s.

SzabályszerOségl

ellenőri

napok

helyszíni:
1főx5 nap
Ellenőrzés

2019.év

---

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

---

szabályozás nincs összhangban az ellenőrzési nyomvonallal és
a munkaköri leírásokkal, a döntési jogkör gyakorlása nem

Tárgy: Beszerzési eljárás felülvizsgálata
Közintézményeket MOködtetll Központ

Ellentsrzés
Otemezése

objektív tényeken alapul, kulcskontrollok nem teljes körűen
működnek

l.n.év

Cél: megbizonyosodni arról, hogy beszerzések eljárásrendjét
úgy alakították ki, hogy ellenőrizhető és számo nkérhető
módon biztosítsa az integritás érvényesülését

6.

Szabá lyszerűségi

ellenllri napak
helyszíni:
1 fő x S nap

-----

---

2019.év

---

-

EllenlSrzés

módszere:

kontrolltevékenységek minősítése

kontroll környezet

kockázat típusa: Integritás, kontroll
és bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

8

7.
2. sz. melléklet

Nyi regyháza Megyei Jog ú Vá ros Ö nko rmán yzatának
2020. év i Elle nőrzés i Terve

Sor·

Ellenőrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Költ ségvetési beszámoló felülvizsgálata

Váci Mihály Kulturális Központ

-

Azonosított kockázati tényező, kockázat

a ...• ./2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Ellenőrzés

típusa

a mellékletek nem kell ő részletezettségűe k, nem a jogszabály
által előírt ha táridőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

Ellenőrzés

ütemezése

111 .-IV. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél:

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfele lő tartalommal, határidőben készítették el

7.

SzabályszerOségi

ellenő ri

napok

helyszíni:
1főx5 nap

Elle nőrzés

-----··--------

2019.év

--- --

--

-

·----Váci Mihály Kulturális Központ

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószinűsége : magas
mellékletei tét eles felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: A Váci Mihály Kulturális Központnál a közalkalmazotti nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal,
jogviszonyban foglalkoztatottak minősítési eljárásának és a módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban nem
személyügyi
nyilvántartások
felülvizsgálatának
belső határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését

Ellenőrzés

ütemezése

ellenőrzése

Ill. n.év

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt . előírásainak megfe lelően
történik a közalkalmazottak minősítése

8.

Sza bá lysze rűségi

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx5

-----

2019.év

---

---

kockázat típusa kont roll, integritás
Ellenörzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes
t ételes vizsgálata a mi nősítése k szempontjából.)
szervezetr e gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

nap

egyéb tev. :
15 nap

a mellékletek nem ke llő részletezettség űek, nem a j ogszabály
által el őírt hatá ridőb en készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyezte tető kont rollok nem megfelelően kerültek

IV.n.év

kialakításra, átláthatóságot nem biztosították
Cél:

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

9.

Szabá lyszerűségi

ellenőri

napok

helyszíni:
1főx5 nap
Ellen ő rzés

------

2019.év

-----

módszere: dokument um alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvit eli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószín űsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezet re gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

9

11

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzés i Terve
Sor-

EllenlSrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Azonosított kockázati tényezlS, kockázat

Ellenőrzés típusa

Cél: annak megállapítása, hogy megfelelő kontrollkörnyezetet,
eljárásrendet alakítottak ki, valamint, hogy az elszámolások a

IV.n.év

Sza bálysze rűségi

jogszabály által elélfrtak szerint történtek

---

-----

2019.év

-----

-----.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

--

-

pénzügyi

EllenlSrzés módszere. dokumentum alapú

a mellékletek nem

kellő részletezettségűek,

15 nap

nem a jOgszabály

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetetlS kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél:

bizonyosságot

szerezni

arról,

hogy

napok
helyszíni:

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

ellenőri

1főx5 nap

kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi
bekövetkezés valószínűsége: közepes

IV.n.év

a költségvetés

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

11.

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfelelő szabályozás; nem a jogszabály által előírt
ellenőrzése
normákat alkalmazzák; dokumentumok nem szabályszerűen
vannak kitöltve, az összesítő elszámolás nincs összhangban a
számviteli bizonylatokkal, menetlevelekkel

10.

2. sz. melléklet
a ...•.../2019.(Xll.19) sz hatarozathoz

ellenőri

SzabályszerClségl

naook

helyszíni:
1főx5

nap

Ellenőrzés

~·---~

-

--

2019.év

----

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége magas
mellékletei tételes felülvozsgálata

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése
Nyíregyházi Cantemus Kórus

15 nap

EllenlSrzés

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás; hiányos
pénzügyi
alapnyilvántartás
vezetés;
kinevezések

ütemezése

megfelelő;
pótlékokat
és
ellenjegyzése
nem
Cél: annak megállapftása, hogy a közalkalmazottak besorolása, keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által meghatározott
az illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása feltételek mellett blztosftották

1.-11. n.év
ellenlSri napok

szabályszerű

Szabályszerűségi

12.

Ellenőrzés

-

módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat típusa: integritás

tételes felülvizsgála
2019. év és aktuális idlSszak

bekövetkezés va lószfnűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb tev. :
15 nap

-

10

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen ő rzési Terve
Sor-

Ellenőrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

Ellenőrzésre

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

--

Eszterlánc tszakl óvoda

-

vonatkozó stratégia

..

2. sz. melléklet
./2019.(Xll.19.) sz hatarozathoz

Azonosított kockázati tényező, kockázat

típusa

a mellékletek nem kellő részietezettségűek, nem a jogszabály
által e lőírt határidőben készült el, jóváhagyó és felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés kialakításra, átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

13.

Ellenőrzés

111.n.év

ellenőri

SzabályszerOségl

2019.év

·---

--

---~-

-

-

Eszterfánc ~szaki óvoda

.

··-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínűsége : magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

helyszíni:

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: Étkezési térítési díj kedvezményének igénybevételéhez hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
szülői nyilatkozatok ellenőrzése
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya

1. n.év

-

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

14.

napok

1főx5 nap

Ellenőrzés

~--·--- -

Ellenőrzés

ütemezése

Szabályszerűségi

ellenőri

napok
helyszíni:

1fiix5 nap
kockázat típusa: kontroll, pénzügyi

---

2019.év

---

Ellenőrzés módszere tételes, dokumentum alapú ellenőrzés

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

--Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

-

egyéb tev. :

bekövetkezés valószínűsége: közepes

a mellékletek nem

kellő részletezettségűek,

15 nap

nem a jogszabály

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálat i
és egyezte tető kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

Gyermekek Háza Déli Óvoda

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

15.

-----

2019. év

-----

Ellenörzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa : számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

111.n.év

ellenőri
Szabályszerűségi

napok

helyszíni:
1fiix5 nap
egyébtev.:
15 nap

11

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenórzési Terve
Ellenőrzött

Sorszám

Ellenőrzésre vonatkozó

szervezeti egység
ldc5szak

stratégia
célja, módszere)

Ellenőrzött

(tárgya,

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellen őrzés

típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Az ingyenes/kedvezményes étkezés dokumentumainak hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
felülvizsgálata
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya

-

Gyermekek Háza Déli óvoda
.

2. sz melléklet
./2019.(XIL19) sz.határozathoz

a

1. n.év

-

Cél:

meggyllződn1

megfelelő

16.

-~- -

-----

2019.év

---

Ellenőrzés

arról, hogy a kedvezmények jogosságát
dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

módszere: tételes, dokumentum alapú

ellenőrzés

SzabályszerClségi

ellenc5rl napok
helyszíni:
1 fo x 5 nap

kockázat típusa kontroll, pénzügyi
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

egyéb tev.:
15 nap

---

17

--

-

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításra, az át láthatóságot nem biztosították

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Tündérkert Keleti óvoda

--

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megf elelll t artalommal, határidőben készítették el

17.

IV. n.év

ellenőri

napok

SzabályszerClségi
helyszíni:

---

-----

2019.év

---

--

-

Tündérkert Keleti Óvoda

--

1. n.év

----

_.__. __

Ellenllrzés módszere tételes, dokumentum alapú
2019.év

15 nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális idllszakra
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya
dokumentáció felülvizsgálata

Cél: meggyőződ ni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

------

-~-

..._.._________

nap

egyéb tev.:

..

18.

-~-

1főx5

Ellenllrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat t ípusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövet kezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

ellenőrzés

szabályszerClségi

kockázat típusa kontroll, pénzügyi
bekövetkezés valószinűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

ellenőri

napok
helyszíni:

1főx5

nap

egyéb tev.:
15 nap

12

2. sz. mellékle
a ...•.. ./2019 (Xll.19.} sz.határozatho

Nyíregyháza Megyei J ogú Város Önkormányzatá nak
20 20. év i Ellenőrzés i Terve
Ellenőrzött

Sor·

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

szervezeti egység

Ellenőrzött időszak

szám
--

Búzaszem Nyugati Óvoda
' -·

--

(tárgya,

célja, módszere)

·-

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

-

Ellenőrzés típusa

Azonosltott kockázati tényező, kockázat
a mellékletek nem kelllS részletezettségűek, nem a jogszabály
által előlrt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

Ellenőrzés

ütemezése

IV. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot

szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a 1ogszabály1 előlrásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

19.

ellenőri

SzabályszerOségl

1 fő x 5 nap

Ellen őrzés

---

-----

--

2019.év

---

Búzaszem Nyugati Óvoda

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószlnűsége: m agas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

eRvéb tev.:
15 nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
dokumentáció felülvizsgálata
vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya
1. n.év

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények Jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e

20.

napok

helyszíni:

Szabályszer Oségi

ellenőri

napok

helyszíni:

Ellen őrzés

2019.év

módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés

~--~

1 fő x 5 nap

kockázat típusa kontroll, pénzügyi
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

eRVéb tev.:
15 nap

- - -

--~·'"----

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

a mellékletek nem kellő részletezettségüek, nem a jogszabály
által előírt hatándőben készült el, a jóváhagyó, felü lvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították

bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végreha1tásáról szóló beszámolót a jogszabályi előirásoknak
megfelelő tartalommal, hatándőben készítették el

Ill. n.év

kerültek

Cél:
21.

ellenőri

napok

Szabályszer Oségi
helyszíni:

Ellenőrzés

---------

2019.év

-----

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvíteli, reputációs, kontroll

mellékletei tételes felülvizsgálata

bekövetkezés valószlnüsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

1főx5

nap

egyéb tev. :
15 nap

1:

13

2. sz. melléki•
./2019.(Xll.19.) sz.határozathc

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen ő rzési Terve
Sor-

Ellenőrzött szervezeti egység

szám

Ellenllrzött Időszak

Ellenl!rzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Nyíregyházi Gyennekjólétl Alapellátási

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
szervezeti keretében múködő 14. számú Bóbita Bölcsőde

nem megbízható adatok alap1án történt az igénylés,
késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás nem

Ellenllrzés

(Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) feladat fonanszlrozással kapcsolatos

szabályszerú, az elszámolás nem tényadatokon alapul.

ütemezése

belső ellenőrzése

Intézmény

IV.n.év

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás

Szabályszeraségi
pénzügyi

elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon,
időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó
dokumentációk megalapozottak

22.

--

___

------

,,. ___

2019.év

~--

Ellenőrzés módszere · dokumentum
indokolt esetben tételes vizsgálat

alapú,

egyéb tev.:

mi ntavételes, bekövetkezés valószínúsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

-----------

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

ellenl!ri napok
helyszíni:
1főx5 nap

kockázat típusa: szabályszerOségí, pénzügyi
--~

Ellenllrzés
ütemezése

a mellékletek nem kellő részletezettségüek, nem a jogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek

Ill. n.év

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

23.

ellenllrl napok
Szabályszeraségi
helyszíni:
1főx5

---

---

2019.év

-----

Ellenllrzés módszere: dokument um alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
bekövetkezés valószínúsége: magas
mellékletei tételes felülvizsgálata
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag e llenőrzése
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

nap

egyéb tev.:
15 nap

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás; hiányos
kinevezések
pénzügyi
alapnyilvántartás
vezetés;
ellenjegyzése
nem
megfelelő;
pótlékokat
és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által meghatározott
feltételek mellett biztosították

Ellenőrzés

ütemezése

1-11. n.év

Cél: annak megállapítása, hogy a közalkalmazottak besorolása,

24.

Szabályszeraségl

az illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása
szabályszerú volt-e

e llenőri

napok
helyszíni:

1főx10

nap

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat típusa: integritás

tételes felülvizsgála
2019. év és aktuális idllszak

bekövetkezés valószínúsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

14
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve
Ellenőrzött

Sor·

szervezeti egység
Ellenörzött időszak

szám

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

2. sz. melléklet
./2019 {Xll 19 ) sz határozathoz

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés típusa

a mellékletek nem kellö részletezettségüek, nem a iogszabály
által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati
és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek
kialakításara, az átláthatóságot nem biztosították

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

IV. n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a 1ogszabály1 előírásoknak

ellenőrl

megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

25 .

Ellenőrzés

---

2019.év

---

módszere: dokumentum alapú,
mellékletei tételes felülvizsgálata

---

Nyíregyházi Szoclálls Gondozási Központ

SzabályszerOségl

napok

helyszíni:
1 fő x 5 nap

beszámoló és kockázat t ípusa: számviteli, reputáclós, kontroll
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

egyéb tev.:
15 nap

Tárgy: A fogyatékos személyek nappali ellátása szociális nem biztosítottak a müködéshez szükséges tárgyi, személyi és
alapszolgáltatás és a fejlesztő foglalkoztatás működtetésének a szakmai feltételek; az alapszolgáltatás a vonatkozó
vizsgálata.
iogszabályoknak vagy a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak nem megfelelően müködik, a dokumentációk
vezetése (szakmai program, egyé no tervek stb.) nem
szakszerű, a fejlesztő foglalkoztatás működtetése az ellátott
Cél: meggyőződni arról, hogy az intézmény müködésének fej lődését veszélyezteti
tárgyi, személyi, illetve szakmai feltételei biztosítottak-e; a
fogyatékos személyek napali ellátása és a fejlesztő
foglalkoztatás működtetése megfelel-e a 5zt-ben, valamint a

26.

Ellenőrzés

ütemezése

kapcsolódó szakmai rendeletekben foglalt követelményeknek

IV. n.év

Szabályszerűségi

ellenőri

naook
helyszíni:

1főx10

nap

kockázat t ípusa: integritás

-

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

2019. év és aktuálls Időszak

egyéb tev.:

bekövetkezés val ós z ín űsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

15 nap

EGYEB FELADATOK

1.
2.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

3.

2020. évi belső ell enőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

2021. évi be l ső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

4.

Belső ellenőrzési

5.

2020. évi belső ellenörzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
bel ső ellenőrzési vezető
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának
2020. évi Ellenőrzés i Terve

2. sz. melléklet
./2019.{Xll.19.) sz hatarozathoz

a

Ill. TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANYZAT BELSO EllENORZESEI
Ellenllrzött szervezeti egység

Sorszám

Ellenőrzött Időszak

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenllrzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Ellenllrzés típusa

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
e llenőrzése
Áht. által előírtaka t, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előteriesztéskor nem az előírtak szerint
Cél:

meggyőződni

a helyi nemzetiségi
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak

1.

Azonosított kockázati tényező, kockázat

arr ól,

hogy

Ellenőrzés

ütemezése
II. n. év

tájékoztatták a Képvlelő-testületet

ellenőri

szabályszerOségi

megfelelően teliesítette-e

~--..-..-

2019.év

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

ütemezése

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri

utóellenőrzé s

2.

Ellenllrzés módszere : dokumentum telies körű felülvizsgálata

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

_

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabá lysze rűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzés e
Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerint i
bontásban; az előteriesztéskor nem az előírtak szerint
táj ékoztatták a Képv1elő-testületet

Ellenőrzés

... __

--- -

2019.év

---

egyéb tev.:
15 nap

Ellenllrzés
ütemezése
II. n. év
ellenőri

szabályszer(lségi

megfele lően teljesítette-e

___...

napok
helyszíni:

1 fő x S nap

kockázat t lpusa: jogi, m(lködési, integritás kockázat
bekövet kezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Cél: meggyőződ ni arról, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltat ási kötelezettségeit a jogszabályi előírásokna k

3.

nap

15 nap

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem telies körüen
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg
M űködési Szabályzatának fel ülvizsgálata

2019. év (intézkedés végrehajtását követő
idllszak)

helyszíni:

egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

--·--

naook

1főx10

Ellenllrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa : Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége : magas
~---------·

Ellenőrzés

ütemezése

módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat tipusa; integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

napok

helyszíni:
1főx10

nap

e11véb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: közepes
15 nap

16
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen ő rzés i Terve
Ellenőrzött

Sorszám

szervezeti egység

Ellenőrzésre

Ellenőrzött Időszak

lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

vonatkozó stratégia
célja, módszere)

(tárgya,

Azonosltott kockázati tényező, kockázat

2. sz. melléklet
a .•••••./2019.(Xll.19.) sz határozathoz

Ellenőrzés

tlpusa

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Ellenőrzés

ütemezése

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőrl

utóellenőrzés

4.

Elle nőrzés

módszere dokumentum teljes körű felülvizsgálata

egyéb t ev.:

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

idöszak)

15 nap

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az

..
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzé s

Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az elllterjesztéskor nem az előírtak szerint
tájékoztatták a Képv1elő-testületet

ellenllrzése

ütemezése
11.n.év

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és

s.

ellenöri napok

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesltette-e.

szabályszer Gségi

bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

2019.év

egyéb tev.:

Ellenőrzés

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
előző

ütemezése

1. n. év

évben feltárt

hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri napok
utóelle nőrzés

6.

E llenőrzés
Időszak)

nap

15 nap

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az

2019. év (intézkedés végrehajtását követő

helyszíni:
1főx10

Ellenörzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa· i ntegritás kockázat

Német Nemzetiségi Önkormányzat

napak
helyszíni:

1 fő x S nap

kockázat tipusa jogi, mGködési, Integritás kockázat
2019. év (intézkedés végrehajtását követö

Ellenőrzés

ütemezése

módszere dokumentum teljes körű felülvizsgálata

kockázat típusa: jogi, mGködésl, Integritás kockázat
bekövetkezés valószinúsége: közepes

helyszíni:
1 fő x S nap
egyéb tev.:

szervezetre gyakorolt hatás: magas
15 nap

17
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2. sz. melléklet
./2019.{Xll.19.) sz.hatarozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellen őrzési Terve
Sorszám

Ellenllrzött szervezeti egység

Ellenllrzésre vonatkozó stratégia
célja, módszere)

Ellenőrzött időszak

(tárgya,

Azonosított kockázati tényezll, kockázat

Ellenőrzés típusa

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szennt1
bontásban; az elllteriesztéskor nem az előírtak szerint
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képvieiő-testületet

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Ellen őrzés

ütemezése
11.n. év

önkormányzata

költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a iogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.

7.

Ellenőrzés

---

--- --

---

2019.év

..

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

ellenőri

szabályszerOségi

e11Véb tev.:

Ellenőrzés

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

ütemezése
1. n. év

ellenllri napok
utóellenllrzés

Ellen őrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata

2019. év (intézkedés végrehajtását követi!
idllszak)

15 nap

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabá lyszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az

Ellenőrzés

Áht. által előlrtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szerint

ütemezése

e llenőrzése

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat

---

---

e11Véb tev.:

szervezet re gyakorolt hatás: magas

megfelelően teljesítette-e.

2019.év

helvszíni:
1 fll x S nap

kockázat típusa: Jogi, mOködési, integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: közepes

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzet1ség1 tájékoztatták a Képv1elő-testületet
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a iogszabályi elóirásoknak

---

helyszíni:

15 nap

8.

9.

napok

1főx10 nap

módszere. dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Ellen őrzés

ütemezése

bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

11.n.év
ellenőri

szabályszerOségi

napok

helyszíni:
1főx10

nap

egyéb t ev.:
15 nap

18
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi Ellenőrzési Terve

Sor-

EllenlSrzött szervezeti egység

szám

Ellenőrzött időszak

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Ellenőrzés típusa

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

1. n.év
ellenőri

10.

utóellenőrzés

egyéb tev.:

bekövetkezés valószínüsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

időszak}

15 nap

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés

Áht. által ellllrtakat, müködési és felhalmozási cél szerinti
bontásban, az előteriesztéskor nem az el61rtak szerint

ütemezése

tájékoztatták a Képvielő-testületet

II. n. év

Cél: meggyllz6dni arról, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak

11.

ellenőri

szabályszerüségi

megfelelően teliesitette-e.

2019.év

---

bekövetkezés valószínűsége· magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-

eRvébtev.:
15 nap

Tárgy:
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes

Működési

Szabályzatának felülvizsgálata

körűen

Ellenőrzés

kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

ütemezése
1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előz6 évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri

12.

utóellenlSrzés

Ellen őrzés

2019. év (intézkedés végrehajtását követő
idlSszak}

napok

helyszíni:
1fllx10 nap

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: Integritás kockázat

__________._

napok
helyszíni:

1f6x5 nap

kockázat tlpusa jogi, müködésl, integritás kockázat
Ellenőrzés módszere dokumentum teljes körü felülvizsgálata

Ellenőrzés

ütemezése
ütemezése

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

2019. év (intézkedés végrehajtásat követő

2 sz. melléki
a .. /2019 IXll.19.) sz határozath•

módszere: dokumentum teljes körü felülvizsgálata

kockázat tlpusa: jogi, müködésl, integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok

helyszíni:
lfő

x 5 nap

eRvéb tev.:
15 nap

,
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. év i Ellen ő rzés i Terve
Sorszám

Ellenélrzött szervezeti egység
Ellenélrzött ldélszak
Ukrán Nemzetiségi Önkonmányzat

Ellenélrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya,

célja, módszere)

Azonosított kockázati tényező, kockázat

2 sz. melléki
./2019.(Xll.19.t sz határozath•

Ellenőrzés

típusa

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az
ellenőrzése
Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban, az előterjesztéskor nem az elélírtak szerint

Ellenőrzés

ütemezése

II. n. év

Cél: meggyőzöd ni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képvielő-testületet
önkormányzata
költségvetés tervezési, beszámolási és

ellenő rl

adatszolgáltatási kötelezettségeit a iogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.

13.

-----

2019.év

---

Ellenélrzés
ütemezése

szabályszerOségi

napok

helyszíni:
1főx10 nap

Ellenélrzés módszere dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

e11vébtev.:
15 nap

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen
Működési Szabályzatának felülvizsgálata
kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg

Ellen6rzés
ütemezése

1. n. év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e

ellenőri

14.

utóellenőrzés

kockázat típusa: jogi, működési, integritás kockázat
Ellenélrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata
2019. év (intézkedés végrehajtását követ6

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok

helyszíni:
1félx5 nap
egyéb tev.:

idlSszak)

15 nap

EG'dB FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálat okról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések

3.

2020. évi belső ellen6rzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehaitásáról szóló beszámolók nyilvántartása, momtoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ell enőrzési vezető

20

3. sz. melleklet
a „ . ./2019. (Xll.19.) sz. határozathoz

2020. évi terv+ kapacitás
Összesít6 kimutatás

Ell.

EllendnHI ttml/torOtot

n6m•

Ellon0r6tt
(16)

Ekn&n6s

Elloncltl nop

sietvHt:tf~

id6RlillRalet•

(helyuonl)

lnttunény/

Elten6n.6tt nervezet/Jntfunfny

Típus
1. ÖNKORMANVZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYS(GEINEK ELLENOIUtsE

1
2

Ad•tvedelmt sntMlyoknak (GOPR)
~

adó

~ttalübzeln„

~ló mqf~IH felulv11scilat1

ht>ty. MtO k<>wtdHek, Mtyi adó melt•nvou& k

rf>u~tfiatHI ker~mek

elbtraWWn.Mi J01Uft0wce

sutMtys.rerOSof11

Polaarmestt>n H1vat1I (JecY?6t ~bmet)

1

l

10

10

suwtvs;z.,.osqi

Po1Cirmestft1 HiviUI fAdóos.naty)

1

l

10

10

1

1

10

10

1

1

15

15

1

1

15

15

Pot&•rmestet>i Hivatal (1 k1Y1lu1tott kozbHrtnH
ttóktu1ttst~n ..s Wf:rthlj~WtMn k6zremúlod6 1.urvut1

3

K6zbeszttz's ltbonyolitásinak tlltn6n:ts

sz1Wlyszer<kt11

•

KoJ:tffUlet.1 ttff!C't't"6 ritnds.zer mukOdtf't~k H 1 kialalutott betscl kof1troM rttnCb.r..r fefütw51i1l1t1

s.zalwtvM-MlMc•

5

Z.arszamad;s felulvn§l•lata

szab.ityszenlsta1

„,....ki

/KózbeuerzfM referatura, P4ilyíu1tok fs pro)ektmenHnment
rtfft1tur1. G11d1W11 Oszt~ly, V11VOncud.;lkod•St Outaly.

Est.tis. Outaty/

IRANYITOTT SZERVEK - "

•

1Belsd kontrollrendszer mtlk~nft •rtekeltse

1

P~•rmesteri

Hivetal (kolteruletft'lucve't'l)

Po&c.rmesten H1vat.al (GudaW11 Oszt•tv)
NYITOSZERVI ELLENOIUESEK

1

1

'

1

•

KocklzattlemzHsel k1v.alu1tott 1 inttzmtny

4datvedelmi szaNtyok~k IGOPlll) v110 mecfe~ t~utvtH1•l1ta

sabálysunn.tc~

bzterMnc h11kl ÓVOda

1

1

10

10

•

Adatwöe•nu \libllyokmk IGOPA) velo mecfe~les felut'llln11~t1

szabálysun't\otlt

Nytrqytwzi Centtmus Kon.is

1

1

10

10

•

2

•

32

15

'12

1

1

rtnds.zeretltn6nff

7

l

EGYtl ONKORMÁNVZATI ELLENOIUtsEK

Polg&rmtsten H1v1t1I (t•moe:1u1s lebonyohtawban
kozremúkod6 sHrwzetJ qvsécek)
Tamoutott s.i:...wzetft
ONKOR.....,.VZATI GAZDIUAGI T~GO~/NONPROflT SZERVEZETEK EUENORZE5E

Önkorm•nvuit •tt•I tamoe<11tott uerwzetek. relldtzWn~k ellen6nt-w

si.IMl'(Slerúwt•·pénzucVt

13

Adatvedelm1 siab.6~l.nak (GOPRI vak> mtffete4es ft'lutvtzscatata

s.za!Nlys.i:erU~

NyutfYhiitt Anatperti: Nonprofrt Kft

1

1

15

14

Szab.atyozollWg. kontrollkornyezet kielak1tii~nak ftlulV1Hf.•lat1 Transzferáir nytlv•nt1rus és az
adatvédelmi suWtyoknak (GOPRI v1ló mqfeleles felulvus,dlata

sabilvszerOsts•

tszak Alfotd1 Kornytzetaud.111todui Nonprofit Kft

l

1

20

20

Belscl kontrollu!nds.zer értékelése

s.za~lyuer0~1

önkormányz1t Gezd.as.ig1 TirwW1ok

1

1

15

15

114

171

Elloncltötc

Ellen6n.és

Elloncltl n1p

(10)

id6szúbqlete

(helysr ínl)

1

1

5

5

1

1

10

10

1

l

5

5

1

1

5

s

lS 17

C>nl<or!Nnyzatl ollencltz•s 0SSZE5EN :

14
II. INlUMtNYI BELSO EUENuKLL>EK

u.
.......
1

Koltsecwtesi buzimoló feluMucílat1

2

P.ilyázat penzugyt eklamolása

3

•
5

Kol~té'$1

szabatyszerOst1J

besumoto telutv1ncillt1

Kolt~vetfst

7

Koltsqwttsl

~sum<Ho

111batysurOs.qi pertZUIYI

m•~tes.

1

1

5

5

1

1

5

5

s.z<1~tyszerUWC1

1

1

5

5

1

1

5

5

1
1

5
5

s

l

1
1
1
1

10

5
5
10

1

1

s

5

1

1

5

5

1

1

5

s
5

s.zab.atys;zerüwt1

12

Kottsqvettsi besdmoló felulvu:scíl111
Ge-p)jrmO uiemtltethsel kapcsolatos els.i:.lmolások ellen6riése
KOltsesvetfst besumolO felulv1nca11t1
A uemétyJ anv'I tllen6nesc

13

Koh:srcwtn bes.lamolo fe+utvuscil1t1

s.zabatvuerúMCi

ltk.eztsi tt>nttsi d•J ktdYezmt>nyen6; CenvbeYe:tetehez s.iu~ nytl.atkoz.atok ellenóntw

s.iabalyszert1se,I

Koltsq:wte:w besz•moló felutv.nc•l•t•

sz1bálys;zerOSf11

16

Az in1yents/kedve1ményei etkezés dokumentumainak felutvuscílata

szabalys;ztfOsq1

„

Koltsecveth1 besz•mcNO ftlUlv.zsc•l•ta

s.iabálysztJUWi•

Arvermel.ri: ~ etkeztet~z k1paok>do dokument.taö ftlulv.z111lilta

s.zabilyszerlisq;1

10
11

„

15

17

19
20
21

22
Z3
24
25
26

szabatyszerústa•
s.zabilyszerOWgi ptnzusv•
szaWlys.zerUWCI
sz.aWtyszerustg1

koltseCWte:w bes.l:•mok> felulvu511lata

s.iabalys;zeruse,1

A1vermekek 1n1venes etkuteté>séhez hpcsotodo dotr.ument•c10 felulV1zstálati

szabalys.zerOsét•

Koltsé1vetési besz• moló felulv1zsc•1ata
A NvirecYh•u GyermekJOlet1 Al.apelWt•:w lntt>zmt>ny szervuet1 kereteben 14 sziimu IOb1t• Bóksöde
(Nytrf!lyha11 Tis u 1 3) fel~atfin.anu1roza1ul kapcso&1tos bels4 ~len&tt>se
Kottseswtes. bf'UMnok> telulvtUf.llill
A szemelyi anyta tllen6n:t>W!:
Koltsécvettst btsz1mofo felulv1zs,iil.at1
A foeyatéltos uemttyek nappal! ell•U1w szoc1ahs alapszolc.ilt1tás fs a fe1leszt6 toe1anozt.at11
mOkOdtetésének 1 v.zsaal.ati

Möncz Zscmond ~ H Varos. Konvvt•r

ln„unény

siabálysze-rust11

s.zabálysztrúsqi

felutv.uc.alata

A Vaa M1Mly Kutturills Kózpont k6ulk.alm11ottJ JOC'M.lonybln foel.ilkozt1tott1k
elpras.anak ff 1 uemetyucyw nytMntartisok felutw11•ll~n•k bets6 e+ten.sutv

Jósa Andris Muieum

s.zatHtvszerOsttl

besumoló fe+ulvizst.11111

Be1.1:enési el)áris felulv1ugálat1

Ellen6n6tt sierveztt/inté""'nv

sz1balyszerOW11 ptnzuty1

A 1ep)irmO uztm1n~fe+h1s.tn~las. 1 Gep„rmO hu1ní11tJ s.r.1~tv11t mqfelfo'6s~iPrw-k v.nc.il1ta

6

'
•

Típus

EllondnHI ••mo/torülot

KOz1ntézmenyeket M0k6dtet6 Központ

V.a Mthity KultUt"alts Kozpont

C1észset:ucvi A11pelt;t.;si l11z1atów1

1

Hyirqyh.iz1 C.ntemus Kórus
h:ztert.anc lu1kJ ÓVOda

Gyermekek Hiza Déh ó voda

Tundérkert K.i.h Ó\ioda

Buuszem Nyuc1u ÓVOd•

szabályszerO~li

sz1WlyszerQWs1 s>enzUCVt
szabalys.zerusea•
szabalyszerúsé11

Nyirtcvh•z1 GyermtkJ6téti Alapellátá5' lntézm4ony

Nvuecvh•n Csalid H

G~rmek~tJ

KOzpont

sz11Mlyuer0~11

uabáfyYerOsq1

Nyirttvház1 Szoc1áhs Gondozási Kozpont

s

1

l

5

1

1

s

5

1

1

5

s

1

1

5

5

1

1

s

1

1

5

s
s

1

1

5

s

1
1
1

1
1

s

5
10
5

1

1

2'

1

10
5
10

10

150

150

1

2020. évi terv + kapacitás
ÖSSlesítO kimutatás

3. sz. melleklet
a .••„ ./2019. (Xll.19.) sz. hatarozathoz

Ill . TflfPULESI NEMZETISEGI ONKORMANl'ZATI BELSO EllfNORZESEK
Ell.

„,.,.

Ellen6rz•sl ttm1/ttrlllet

1

A koltsecwtH" urszamldu uaNtyszff'UsqtMk •tt.n&z~

2

A te~lnt nemzettMa1 onliiorm•n't'l•t Szerwuti H MükodHI SubátyutWk telutv.uciUt•

l

A koltse1wtH H 1iruám1dis u1Nlyszerü~tnek ellen&ztse

•

A telepUlésl nemzett"ci onkormánvzat Szerwzeu H MUkod•Si Szabályz1Uinak felulviz51;latil

s

A koltsecwtH ff uruimldas s.ub.atyszerüsqtMk •llen6nése

'

A tetepuw-st MmZl'llHCI Onkormányz1t SlHWzetJ ft M.Jkodést SUl~llilNk felUIVIZSC„111

1

A kottsecwtn n

a

A tefepuleM nemzet1wt1 onkorm1nyut SzrJW1eb ts Mökodesi Szabify11Unak felu1vu51i11lata

9

A kóltsé1vetts ts zaruamad;s u•bátyszerO~tnek tlle~ntse

10

A telepulev nemztl1s.tt1 OnkMm.tnyut Sztrwztti ff MUkoctts. Subatyutan•k ftlülvmcaa.ta

Tlpus

Ellen6rz6tt sttrnrot/lntizm6ny

Rlb.atyslff'Ostsi

lnti1miny

Elltn6r&k
(l&I

Ellen6n6s
ld6s<Ohqleto

Ellenó<lnop
{htlystlnl)
10

1

1

10

UtMl~lH

1

1

s

s

s.ubiilyuerO~t

1

1

10

10

utóellen6nés

1

1

s

s

u1Wlyuffllsq,1

1

1

10

10

Ul~H

1

1

s

s

u1i,.tyuttUwcí

1

1

10

10

utóellenónn

1

1

s

s

szatMlyuerOse,1

1

1

10

10

1

1

s

s
10

Roma Nemzett~• On„ormanynt

Lengye-1 Nemzetiffjj Onkormanyut

Nflnrt Nemzttt1Mc• Önkorm1nyz1t

zir~urudu

saNtysze.Owttnek .tten6n.se

örml'ny Nemzetiws:i °'1kormainyzat

Ruszin Nemzet•Wc• önkormanvut

11

A kollWCV'f'tH f l z11szam.ct•s iutNtyszerúw,eMk ~ne

12

A te~Jesi nemzttrsts• 6nkornHn·1nt S.Zerwub

13

A konwcvete-s ts zan.zamadas subilltysJ:trUsqMett tUen6utse

14

A telepulesi ntmztt•Wcl l)nkorminyzat Szervezeti ts MOkOdtst Szabily11tin•k ftlulV1zst•l•lil

*' MukOdHI Si.Wtyzi11un.1k f~u~zsc•Lilt•

ulo.f~H

uabalyutnise&t

1

1

10

Ut~Ze'i

1

1

s

s

uabill1yuenlSé11

1

1

10

10

1

1

s

s

105

105

Szlovak Nemztl.JMC1 Onkorm•nvut

Ukran Ntmzttistli 0nk0fm•nyut
utóelltn&zts

14

1. ÖNKORMÁNl'ZATI ELLENÖRÚSEK ÖSSZESEN

171
lSO

II. INTtZM(NYI BELSŐ ELLENŐRZ(SEK ÖSSZESEN
Ill. TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNVZATI BELSÖ EllENÖRZBEK ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

lOS

4211

7
3/ 1. számú melléklet
.../2019 (Xll.19.)hatarozathoz

2020. évi ellenllrl létszám és erlllorrás

Belső ellenőr kOzszolgálall

jOQVISZOnyban

Saját eróforrás
Osszesen

Külső

Külső erőforrás

szolgáltató

összesen

Bruttó Erőforrás
összesen

Megállapodás alapján ellátott
belsö ellenőrzés esetén

Nyíregyháza Megyei Jogü Város Onkorrnányzata
terv

t ény

terv

tény

betOlteni
rendelkezéstervezett létszám
re álló
(fő)
létszám (10)

. . . . . . . Oat.tly .......... llml-.

1. OnkonNnyzat összesen

terv

tény

8llenön nap

tény

terv

terv

tény

ellenön nap

10

tény

terv

enenon nap

tény

terv

más SZ8'V8Z8tte
lord1tott kapacitás
(·)

ellenön nap
1

'l

terv

tény

más szervezetnek
az adott
SZ8'Vezetre lorditott
kapacitása(+)
ellenOn nap

Az adott
szervezetre
fordított
erőforrás

Adminisztratív személyzet

összesen
(korrekciós
oszlop)
terv

tén y

ellenönnap

8.00

0.00

8,00

o.oo

4211,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

4211•.oo

0,00

0.00

i 1 0.00

0,00

0,00

426,00

0,00

3.50

0.00

3.50

0.00

171.00

0.00

0.00

OOO

0.00

0.00

171.00

OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

171.00

'1

terv

tény

betOlteno tervezett
létszám (10)

terv

rendelkezésre álló
létszám (10)

8,00

0.00

8,00

0.00

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

1.20

1. Polgormesten HtVotoli ellenorzesek

1.20

1.20

60.00

0.00

0.00

6000

0,00

OOO

0 .00

60.00

0,00

1 ,20

2. lrony1tószervi eJJendrzesek

0,80

0.80

29,00

0,00

0,00

29.00

0,00

0,00

0.00

29.00

0,00

0,80

0,80

0.50

0.50

32.00

OOO

0,00

32,00

0,00

0.00

OOO

32.00

0,00

0.50

0.50

1,00

1,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0.00

50,00

0,00

1,00

1,00

255,00

OOO

0 .00

255.00

0.00

4 .50

3.

E~b Onkormonyzoll ellenőrzés

4. Onkormónyzat Gazdasagi Tarsaságaí (tula1donaS1 ellenllrzések)

-

L ...........,.... ..,......,...... ,..........betso~

4.50

0.00

4,50

0.00

255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tény

0.00

4.50

1. lrónyitatt szervek bels6 ellen&zese /Jsszesen

3,00

3,00

150,00

0.00

0,00

150.00

0,00

0,00

0.00

150,00

0,00

3.00

3,00

_ Kormónyzatí szelrrorba sorolt egyeb SZMl<'Zet ek bels6
2
ellen&zése ósszesen

OOO

OOO

0,00

OOO

OOO

0.00

0,00

0.00

OOO

OOO

0,00

0 .00

OOO

l . Nemzet/slg1 őnkarmónyzatok be/só e/len6rz~se /Jsszesen

1,50

1,50

105,00

0,00

0,00

105.00

0,00

0,00

OOO

10500

0,00

1.50

1,50

0 .00

3/2 számú mellék/e
o.......... ./2019.(Xll.19.}hotározatho

2020. évi ellen6rzések (típusonként)

Rendszerellenőrzés

Szabályszerűségi-

Szabályszerűségi

tény

terv

terv

db

tény

Ellen6rz'51 Osztály ellen&zései összesen

2,0

0,0

38,0

0,0

2,0
0,0

0,0
0,0

9,0
5,0
5,0

1,0
1,0

0,0

0,0

0,0

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven feluli kapacitás
lrányítószervi ellenőrzések összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Egyéb Önkormányzati ellenőrzés ősszesen

1

Önkormányzat Gazdasági Társaságai (tulo1donasi ellenőrzések) ősszesen

1,0
1,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzése összesen

0,0

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

0,0

Nemzetíséai Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen

0,0

0,0

0,0

tény
db

0,0

7,0

0,0

55,0

0,0

0,0
0,0

i 4,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0
2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0
5,0
5,0
0,0
0,0
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

3,0
0,0
0,0
4,0
4,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
40,0
26,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

Tervezett ellenőrzés
2018. évről átütemezett
Soron kívuli kapacitás
Terven felüli kapacitás
lnt6zrMnyeic. ~ szervezetek fiiaetlen bels6 ellen&z'5e összesen

Tervezett e llenőrzés
Soron kívuli kapacitás
Terven felüli kapacitás

terv

db

8,0

J

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

Irányított szervek belső ellenőrzése összesen

tény

terv

db

Onkor!Mnyzat összesen
Polgármesteri Hivatali ellenőrzések ősszesen

tény

terv

db

Összes ellenőrzés

Utóellenőrzés

Pénzügyi

Nyíregyhé!za Megyei Jogú Város Önkormányzata

2,0
2,0

0,0

29,0
22,0
22,0

0,0
0,0

0,0

0,0

7,0
7,0

0,0

0,0

1

0,0

4,0
4,0
4,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0
0,0

0,0

7,0
7,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0
0,0

o.o
0,0
0,0

o.o
o.o
0,0

,...

2020. évi belső ellenőrzési tevékenységek

Ellenőrzések

3/3 számú mellékler
a ..... /1019.(Xll.19.) sz. határozathoz

4

összesen

Tanácsadás

Képzés

Egyéb tevékenység

Saját kapacitás
összesen

tény
terv
Saját ellenőri nap

tény
terv
Saját ellenőn nap

terv
tény
Kapacitás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
terv

tény
db

Ellen6rúsl Oszüly ellen6rzésel &szesen
1. Onkorm6nyzat &szesen
1.
a)
b)
e)
d)
2.
a)
b)
e)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
e)
d)

Tervezett ellenőrzés
Soron klvüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitonng

II.

lnlUMnyelr..,.., _wuetekftlaetlen beM ellel16n61e 6mesen

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

Irányított szervek bels6 ellen6rzése osszesen

Polqármesterí Hívotolí ellen6rzések összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kfvüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
2019. évről áthúzódó
lrányítászerví ellen6rzések összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kfvüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
EQyéb Önkormányzati ellen6rzés összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron klvuli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Önkormányzat Gazdasági Tórsoságo1 (tulo1donosí ellenőrzések) összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Kormányzati szektorba sorolt eqyéb szervezetek belső ellenőrzése összesen

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felü li kapacitás
Monitoring
Nemzetiséqi Önkormányzatok belső ellentfrzése összesen

Tervezett e ll enőrzés
Soron kfvüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Mewegyzés· Kuls6 kopoc1t6s igénybevétele nincs rervezve

tény
terv
Saját ellenőri nap

tény

terv
db

tény
terv
Saját ellenőri nap

64,0

0,0

1430,0

0,0

.25,0

0,0

40,0

0,0

217,0

0,0

1 712,0

0,0

0,0
0,0

472,0
180,0
85,0
45,0

0,0
0,0

SI~
2,0
1,0
1,0

0,0

19,0
6,0
3,0
1,0

0,0
0,0

10,0
5,0
5,0

0,0
0,0

40,0
40,0
40,0

0,0
0,0

107,0
40,0
36,0
2,0

0,0
0,0

629,0
265,0
166,0
47,0
0,0
52,0
95,0
90,0
0,0
0,0
5,0
114,0
114,0
0,0
0,0
0,0
155,0
125,0
27,0
0,0
3,0
1083,0
724,0
613,0
108,0
0,0
3,0
5,0
5,0
0,0

0,0

2,0
4,0
3,0

0,0

50,0
77,0
74,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
18,0
16,0

0,0

1,0
4,0
4,0

0,0

3,0
92,0
92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
22,0
22,0

0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

27,0
25,0
2,0

0,0

0,0
0,0

3,0
1,0
1,0

0,0
0,0

15,0
5,0
5,0

0,0
0,0

0,0

o.o

0,0
0,0

110,0
76,0
68,0
8,0

0,0
0,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0
3,0
1,0
1,0
45,0
31,0
26,0
4,0
1,0
0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

123,0
95,0
25,0
3,0
958,0
643,0
540,0
100,0
3,0
0,0

o.o

o.o
14,0
14,0

0,0

315,0
315,0

0,0

1,0
1,0

0,0

5,0
5,0

0,0

o.o

0,0

34,0
34,0

0,0

0,0
354,0
354,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

Intézmények irányít ószervi elle nőrzésének kockázatelemzés összes ítője
2020. évi ellenőrzési tervhez

Sor szám

lrányitó szervi

ellenőrzés

Intézmény neve

intézményi
belsc5
ellenőrzés

dátum

1

1•me1t
év)

ml nősltése

1-5

1-5

Ellenőrzés

m1nOsltés

4. sz. melléklet
a ....../2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

Külső ellenőrzések

(ÁSZ, MÁK, Ok111A1I Hlv1tal,
OEP, EMMI, Konnlnyhlvllal)

dátum

Szervezeti
változás

Szervezeti
struktúra

Intézményi
költségvetés
nagységa

Kontroll·
rendszer
értékelése

1-3

1-5

1-5

1-10

1-5

Felelős-

ségre vonés

Összes
kockázati
pont

(eltelt év)

1-5

1-5

J ogszabályi
változások

0-1

INTÉZMÉNYEK
l.
2.
3.
4.

Eü. Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc Északi óvoda
Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Keleti óvoda

s.

Búzaszem Nyugati óvoda
Közintézményeket MOköd. Központ
Nyíregyházi Cantemus Kórus

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Jósa András Múzeum
Móricz 2s. Megyei és Városi Könyvtár
Váci Mihály Kulturális Központ
Nyh.-i Szociális Gondozási Központ
Nyh.-1 Család- és Gyermekjóléti Kp.
Nyh.-i Gyermekjóléti Alapellá t ási Int.

2018
2018
2015
2019
2019
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2019
2017

2
2
5
1
1
2
2

3
3

3

3
3

2
2
2
1
3

2
4

3
3
2

3
3
3
2

3
5

3
3
3
3
5
2

3
4
4
3
3

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2016
2015
2018
2018
2015
2018

2
2
2
2
2
2
2
4

s
2
2

s
2

1

3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

3

2
4

1
1

s

s

3

6
8
5
5
5
5
4

1
1
1
1

2

s

3

3

2
4
6
5
5

3
3
3
3
3

1
1
1

3

3
1

5
2
2
2

2
3
3
2

3
3
3
3
4

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
29
23
23
20
23
24
22
20
18
21
24
19

2020. évi irányítószerv1 ellenőrzés

1

„

Gazdasági Társaságok-Nonprofit Kft
kockázatelemzésének összesítője

S. sz. melléklet

1

a ....../2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

2020. évi ellenőrzési tervhez

Utolsó vizsgálat
Sor

Szabályszerűségi

Társaság megnevezése

szám

Ellenőrzés
minősítése

dátum
Súlyszám

(eltelt év)
1-10

1-5

közfeladat

Projekt
ellátás /kapcsolt
kockázatok
ügyletek
1-5

1-10

Átláthatóság
(közzététel,
adatvédelem)
1-5

Összes
Szervezeti
változás

kontroll
kockázatok

kockázati
pont

1-3

1-5

7-43

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBS~GI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK
1.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2019

1

3

3

8

3

3

3

24

2.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

2017

3

2

1

2

s

3

3

19

3.

Nyíregyházi Távhős zolgáltató Kft.

2018

2

2

3

s

2

1

2

17

4.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

2019

1

3

1

7

2

2

1

17

s.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2017

3

1

1

4

3

3

3

18

6.

Nyírvv Nonprofit Kft.

2019

1

2

3

4

2

3

3

18

7.

Sóstó-Gyógyfürdők

2019

1

3

1

7

2

1

1

16

8.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
(Regionális Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.)

2014

6

2

s

s

4

3

3

28

Zrt.

9.

Város-Kép Nonprofit Kft.

2019

1

2

1

2

3

1

2

12

10.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.

2017

3

1

1

3

1

1

1

11

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

2019

1

4

3

3

3

3

3

20

12.

Nyírségvíz Zrt.

2019

1

3

3

3

2

1

1

14

13. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2017

3

1

2

s

3

1

1

16

14.

2018

2

1

3

2

1

1

1

11

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

(51% 22 kockázati pont felett magas kockázatú)

tulajdonosi

ellenőrzés
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Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzésének összesítése

8.sz. melléklet

a kontrolltevékenység ellenőrzéséhez

Utolsó ellenőrzés

Ellenőrzés

Szervezeti

óta eltelt idő

minősítése

változás

Szervezeti egység megnevezése

Ellenőrzési

nyomvonal
minősítése•

a....... ./2019.(Xll.19.)sz. határozathoz

Kockázatelemzés
minősítése••

Szervezeti egység
vezetők

általi kockázat

minősítés

Összesített
kockázati szint

Dátum

1-5

1-5

1-5

1-5

1-4

1-3

6-27

Gazdasági Osztály

2019

1

3

1

2

3

2

12

Polgármesteri Kabinet

2018

2

3

3

3

3

2

16

Jegyzői

2019

1

4

2

4

4

2

17

Főépítészi Osztály

2015

5

2

1

2

2

2

14

Adóosztály

2015

5

3

4

4

4

1

21

Városfej lesztési és Városüzemeltetési Osztály

2019

1

2

2

2

3

1

11

Vagyongazdálkodási Osztály

2019

1

3

2

3

3

1

13
15

Kabinet

Ellátási Osztály

2019

1

3

2

3

4

2

Szociális és Köznevelési Osztály

2019

1

3

2

3

4

2

15

Kulturális Osztály

2018

2

3

1

3

3

2

14

Igazgatá si Osztály

2019

1

4

1

4

4

1

15

Közterü 1et-felügyelet

2015

5

2

3

3

3

2

18

Építésügyi Osztály

2019

1

4

1

3

3

1

13

* értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszá m
** értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám
60 % (16,2 pont) felett magas kockázatú a szervezet)

Intézményvezetők

intézményi

Sorszám
1.
2.

3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

által jóváhagyott 2020. évi
belső ellenőrzések

Intézmény megnevezése
Jósa András Múzeum
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Váci Mihály Kulturális Központ
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc Északi Óvoda
Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Keleti Óvoda
Búzaszem Nyugati óvoda
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

I

9.sz.melléklet
a ...../2019.(Xll.19.} sz. határozat hoz

Intézményi belső ellenőrzések
Jósa András Múzeum
Sorszám

~)

9/a.sz. mt>lltlkll•t
a „ ••..„./2019.(Xll.19.) sz.hat.irozathoz

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

Ellenőrzött Időszak

(tárgya, célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Azonosított kockázati tényező, kockázat
a mellékletek nem

kellő

Ellen6rzés
ütemezése

Ellenőrzés típusa

részletezettségOek, nem a

jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, íelülvlzsgc'.tlcltl és egyeztetetO kontrollok
nem
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az

Jósa András Múzeum

átláthatóságot nem biztosították
IV. n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

Szabályszerűségi

ellenőri

napok:
1 fö x 5 nap

Ellenőrzés

2019.év

- -

-

-

-

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvitell, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felillvizsgálata
bekövetkezés valószínasége· magas
------szervezetre gyakorolt hatás: magas
Tárgy: Pályázat penzügyi elszámolása

Jósa András Múzeum

-

-

-

nem a pályázati kiírásnak, támogatási szerződésnek
a felhasználás, az elszámolás nem történik
meg határidőben, nem alakftották ki a szükséges
kontrollpontokat.
megfelel ő

--- ------

~

IV. n.év

Cél: annak felülvizsgálata,

hogy a rendelkezésre álló
források cél szerinti felhasználása szabályszerúen történt-e

z.

Szabályszerűség!

meg, továbbá megfelelően alakították-e ki, működtetik a
kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet

Ellenőrzés

2019. év és aktuális időszak
-~~

módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

-

pénzügyi
ellPnőri

kockázat típusa: szabályszerúségi, kontroll
bekövetkezés valószlnOsége: közepes

napok:
nap

1főx10

szervezetre gyakorolt hatás: magas

EGYEi FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenlírzésl jelentés elkészítése
belső

2.

2021. evi

3.

2020. évi belsö

4.

Belső ellenőrzési

5

2020. évi belső ellenorzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatarozasa

ellenlírzésl terv összeállítása, kockazatelemzése
ellenőrzesek

nyílvantartasa, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvantartasa, monitonngozása

kezikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése
,

/"":
'"'n - •.
.
·~

'
iif

'

Késtj!ette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr.. Rémiás Tlb

..

or -

mu~u(iilgazgel-0~
"-,

\

T

'-!

„

_

'...:.!'re-;,'(~....
M,.t.

b1-C,
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Intézményi belső ellenőrzések

rp.9

9/b.S7 mPllP~let
a .„.... ./2019.(Xll.19.) \Z.hJtJrozath01

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Sorszám

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK

Ellen6rzött szeivezetl egység

Ellenőrzésre vonatkozó

stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellen6rzött ld6szak

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

1.

Ellenőrzés

ütemezése

a mellékletek nem ~ellő részletezettségüek, nem a
jogszabály által ellSírt határidőben készült el, a

jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
nem
megfelelően
kialakításra,
kerültek
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

-

Ellen6rzés típusa

IV. n.év
Szabályszerűségi

ellenőri

napok
1 fő x S nap

Ellenőrzés

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínQsége: magas

2019. év

szervezetre gyakorolt hatás: magas

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár
,
- -·

-

Tárgy: A gépjármű üzemanyagfelhasználás, a Gépjármű a feladat és felelősségi körörket nem határozták meg
használati szabályzat megfelelősségének vizsgálata
egyértelml'len, nem megfelelő normát alkalmaznak
az elszámolásnál, felülvizsgálati kontroll nem került
kialakításra
Cél: annak megállapítása, hogy a belső szabályzat biztosltja
a szabályszerű elszámolást, dokumentálást és számon
kérhetllséget

2.

1. n.év
Szabályszerűségi

pénzügyi
kockázat típusa: pénzügyi, integritás

2019. év és aktuális időszak

- -

Ellenőrzés

ellenőri

n<1pok:
1 fő x 5 nap

módszere: szabályzat részletes felülvizsgálata, bekövetkezés valószínűsége: közepes

elszámolás dokumentumainak mintavételes ellenőrzése

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

~--

E~B FEi.ADATOK

1.
2.
3.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészltése
2021. ev1 belső ellenörzesi terv összeállítása, kockázatelemzése
2020. évi belsO ellenérzések nyilvántartása, Intézkedési tervek vegrehajtásáról szók> beszámolók nyilvántartása, monltoringozása

4.

Belső ellenőrzési

s.

2020. evl

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

belső ellenőrzések

megállapításainak mlnősltése, kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. novPmbPr 29.

,,,--,,
~~zítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellen őrzési vezető

Jóváhagyta:

Tomasovszki Anita
intézményvezető

1

"

Intézményi bels6 ellenérzések
Váci Mihály Kulturálls Központ

9/c.sz.melléklc>t
a ..••. ./2019.(Xll l'l.) s1.hJtáro1Jthoz

SorINTtZMtNYI BELSO EllENORZtSEK
szám

Ellenc5'rzött stervezetl egység
Ellen6rzött ldc5'szak

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(~rgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényezö, kockázat

Ellen6rzés típusa

Ellen6rzés
ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem kellő részletezettségOek, nem a
Jogszabály által előírt határidőben készült PI, a
jóváhagyó, fPlülvizsgálati és egyNtetetö kontrollok
:u
nPm
mPgtelelllen
kerültek
kialakításra,
Cél: bizonyo~ságot szerezni arról, hogy a költségvetés
átláthatóságot nem biztosltották
végrphajtásáról
szóló
beszámolót
a
jogszabályi
el{lírásoknak
megfelel{!
tartalommal,
határidőben
készítették el

V4d Mihály kulturális Központ
-

·~

1.

111-IV. n.év

Szabályszerűség!

Ellenérzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvitel!, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekővetkE"zés valószinOsége: magas
2019~év
- -- -

-

-

szervPzetrE" gyakorolt hatás: magas

- -

Vdcl Mihály Kultur.füs Központ
-

-

2.

Tárgy'. A Váci Mihály Kulturális Kozpontnál kozalkalmazotti nem
E"l61rásoknak
megfelelő
a jogszabályi
jogviszonyban foglalkoztatottak minösftésl eljárásának és a gyakorisággal, módon történik a minlSsftésl eljárás,
személyügyi nyilvántartások felülvizsgálatának belső bels6 szabályzatban nem határozták meg az eljárás
ellenőrzése
rendjét, útemezését
Cél: annak megállapftása, hogy a Kjt el6írásainak
megfE"lelően történik a közalkalmazottak min6sítése

kockázat típusa: kontroll, Integritás
2019.év
-

EGY~

-

---

elll'nc5ri napok:
l fd x s nap

Ill. n.év
Szabályszerűségi

ellenc5ri napok:
l flS x S nap

Ellenlírzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószfnOsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes
tételE"s vizsgálata a minősftések szempontjából.)

Rl.ADATOIC

1.

2019. Pvben letolytatott vizsgalatokról szóló osszPfoglaló ellenőrzési jelentés elkeszltése

2.

2021. Plli belsö E"llenorzesi t erv osszeállitása, kockazatelemzése

3.

2020. E>vi bPlso E"llenorzések nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásáról szólo beszamolok nylivántartasa, monitoringozasa

4.

Belsö ellenorzesl kez1konyv aktualizatása, stratégiai tervhez kockázatelemzes elkészítése

s.

2020. E"vi belso ellPné>rzések mE"gállap1tasainak minósitése, kockázati tényezők meghatározasa

~

~~

Nyírecvháza, 2019. nov!'rnber 29.

K~szítt>tt!':

Lengyelné Petris Erika
bels6 ellPnlSrzésl vezető

J.Qv~h;!Kl!.!1;

M6száros Szilárd
intézményvezPt6

1

r

Intézményi belső ellenőrzések

•·

1

9/d.sz.m!'llt•kl!'t
a .„ ../ 2019.(Xll.19.) \l.határoZJthol

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Sorszám

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó

siervezetl egység
EllenlSrzött ldlSszak

stratégia

Azonosított kockázati tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Egészségügyi Alapellátás! rgazgatósá(!

--

a mellékletek nem kell6 reszletezettségüek, nem a
jogszabály által előírt határid6ben készült el, a

Jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetetó kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
nem
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

IV. n.év
Szabályszerűségi

Ellent5rzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
2019.év
-

-

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

Tárgy: Gépjá rmű üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem
ellenőrzése

megfelelő

szabályozás; nem a jogszabály által

előírt

normákat alkalmazzák; dokumentumok nem
szabályszerűen
vannak kitöltve, az összesftő
elszámolás nincs összhangban a számvitel!
Cél:
annak
megállapítása,
hogy
megfelelő bizonylatokkal, menetlevelekkel
kontrollkörnyezetet, eljárásrendet alakítottak ki, valamint,

Egészségügyi Afapell4t4sl Igazgatóság

2.

hogy az elszámolások a jogszabály által előírtak szerint
történtek

IV. n.év
Szabályszerűség!

pénzügyi
kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi

Ellenőrzés

-

2019. év
--

Ellen6rzés
Dtemezése

EllenlSrzés típusa

--

-

·

módszere: dokumentum alapú

ellenőri

napok:
1 fél x s nap

bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-

EGYEi FElADATOK
1.
2.
3.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzés! jelentés elkészítése
2021. evl belsö

ellenőrzesl

terv összeállítása, kockázatelemzése

2020. évi belso ellenélrzesek nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvantartása, monitonngozása

4.

Bel ső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi belső ellenőrzések megállap1tásainak m i nősltese, kockázati tényezők meghatarozása

Nyíregyháza, 2019. november 29.

(.
Készítette·

Lengyelné Petrls Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhay,rta.:;,_

Csikós Péter

~--

inté1ményvezető

1

Intézményi belsll ellenllrzések

9/e.sz.mell ~kl!'I

~

Eszterlánc ~szaki óvoda

a ..... ./20 19.(Xll . l~.) ~Z. hdl.ÍrO LJth o.

SorINT~ZMlNVI BELSŐ ELLENŐRZtSEK
szám
Ellenlln:ött szervezeti egység
Ellenllrzött ldl!szak

Ellenl!n:ésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati ténycz6, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségOek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el,
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
átláthatóságot
nem
biztosítottá
k
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Eszterlánc ~szaki óvoda
-

-

-

-

1.

Ellenőrzés

-

--

-

Szabályszerűségi

módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll

mellékletei tételes felülvizsgálata

-

2019.év

Ill. n.év

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

bekövetkezés va l ósz ínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

------

Etkezésl
térítési
díj
kedvezményének hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
igénybevételéhez szülői nyilatkozatok ellenőrzése
vonatkozóak a nyilatkozatok, a felülvizsgálati
kontrollok hiánya

Tárgy:
Eszterlánc tszakl óvoda

·-

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

2.

1. n.év
Szabályszerűségi

e
kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
2019.

év ----

--

. ·---

Ellenőrzés

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

alapú bekövetkezés

valószínűsége:

e llenő ri

napok
l fő x S nap

közepes

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

~GYEB FELADATOK

1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzés! jelentés elkeszítése

2.

2021. evt belsó ellenórzésl terv összeállítása, kockázatelemzése

3.
4.

2020. évi belso ellenórzések nyilvántartása, Intézkedést tervek végrehajtásáról szoló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

s.

2020. evi belsO ellenOrzések megállapttásalnak minősítese, kockazati tényezők meghatározása

Belső ellenőrzési kézikönyv aktuallzálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

.,,_\. '\.

Nyírt>gyháza, 2019. november 29.

..;

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

'':.:..
. „t„

~_,

'•
JQ.v.~~
.\re:

\':. ...

.f-..1.:.

(c.:..:..<J'

Szikszainé Kiss Edit
intézmenyvezető

1

Intézményi belső ellenőrzések

~

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Sorszám

9/f.sz.nll'llékll't
a .„„./2019.(Xll.19.)\z.határozathoz

INTtZMtNYI BELSŐ ELLEN0RZtSEK
Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

Ellen6rzött szervezeti egység
Ellen6rzött ld6szak

Azonosított kO(kázatl tényező, kockázat

(tárgya, célja, módszere)

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
nem
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosftották
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellen6rzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Gyermekek Háza Déli óvoda

1.

-

-

-

2019.év
-

- - -

--- - - - ·

Az
ingyenes/kedvezményes
dokumentumainak felülvizsgálata

2019.év

- -

--

EllenlSrzés
-

ellenő ri

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

napok:
1 fő x S nap

étkezés hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
vonatkozóak
a
nyilatkozatok,
felülvizsgálati
kontrollok hiánya

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát
m egfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztottáke

2.

Szabályszerűségi

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy:
Gyermekek Hliza Déli óvoda

Ill. n.év

1. n.év
Szab ályszerűségi
ellenőri

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi
alapú bekövetkezés val ószínűsége : közepes
szervezetre gyakorolt hatás· közepes

1

fő

napok:
x S nap

EGVÉb FEi.ADATOK
1.

2019. evben lefolytatott vlzsgalatokról szóló összefoglaló ellenőrzési j elentés elkészítése

2.

2021. évi belso ellenörzési terv összealhtása, kockázatelemzese

3.
4.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszamolók nyilvántartása, monitorlngozása

s.

2020. évi belsö ellenőrzések megállapltásamak minősltése, kockázati tényezők meghatározása

Belső ellenőrzési

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészitése

Nyíregyháza, 2019. november 29.

Készítette:

Lengyelné Petris Erika
belső e llen őrzési vezető

Jóváhagyta:

Skarbit Józsefné
lntézményvPzetö

1

Intézményi belsc5 ellenőrzések

9/g.~z.melltiklPt

/.

Tündérkert Keleti óvoda
Sorszám

a „.„./2019.(Xll.19.) \Z.határozathoz

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellenc5rzött Időszak

Azonosított kockázati tényezt'J, kockázat

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi elt'Jlrásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

-

-

-

~

-

-

2019.
év
---

-

-

- -

..

jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
nem
átláthatóságot nem biztosították

IV. n.év

Szabályszerűségi

ellenőri

Ellent'Jrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa : számviteli, reputáclós, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínOsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok:

1 fő x S nap

Tárgy: A gyermekek Ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális Időszakra
dokumentáció felülvizsgálata
vonatkozóak
nyilatkozatok,
felülvizsgalatl
a

Tündérkert Keleti óvoda

-

Otemezése

a mellékletek nem kellc5 részletezettségüek, nem a
jogszabály által elc5írt határidc5ben készült el, a

Tündérkert Keleti óvoda
-

1.

Ellenőrzés

Ellenőrzés típusa

--

kontrollok hiánya

--

Cél:

meggyőződni

megfelelő

2.

1. n.év

arról, hogy a kedvezmények jogosságát
dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

Szabályszerűségi

e
ellenőri

napok·
1 fő x S nap

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi

-

2019.év
-

Ellent'Jrzés

----

---

-

módszere·

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

alapú bekövetkezés valószínűsége. közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-~---

EGYED FEl.ADAYOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belsó ellen6rzési terv összeállítása, kockazatelemzése

3.
4.

2020. ev1 belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvantartása, monitonngozása

s.

2020. ev1 belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockazati tényezők meghatározasa

Belső ellenőrzési

kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzes elkészítése

Nyíregyh,í1a, 2019. november 29.
Készítette:

<-lüt..t-ll.
Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

e..._

Török Edit
in tézményvezető

1

Intézményi belsc5 ellenőrzések

Sor-

szam

9/h.~Z.mt>llékll't

-,

.1 „„„./20l'J.(Xll.l'J.) sz.hJtarozathoL

Búzaszem Nyugati óvoda

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
Ellen6rzött szervezeti egység Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Időszak

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellenőrzés t ípusa

a mellékletek nem kellö részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
nem
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
átláthatóságot
nem
biztosították
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: Költsegvetésl beszámoló felülvizsgálata

Dllzaszem Nyugati óvoda

IV. n.év

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő

1.

2oi9.év

-

tartalommal, határidőben készítették el

SzabályszerOségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáclós, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége· magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

--

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hianyos dokumentáció, nem az aktuális időszakra
dokumentáció felülvizsgálata

Búzaszem Nyucati óvoda

vonatkozóak
a
kontrollok hiánya

nyilatkozatok,

felülvizsgálati

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát

1. n.év

megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-

2.

SzabályszerOségl

e

--

2019.ev

- - -

-~

Ellenőrzés

-

-

módszere:

tételes,

dokumentum

ellenőrzés

ellenőri

napok:
1 fő x S nap

kockázat típusa : kontroll, pénzügyi
alapú bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

l!GYE.11 t:ELAUATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.
3.
4,

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monltoringozása
Belsö ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockazatelemzés elkész1tése

s.

2020. evi belsö ellenorzések megállapításainak minosítése, kockázati

2021. evl belsö ellenőrzési terv összeálhtása, kockázatelemzese

tényezők

meghatarozasa

Nyíregyháza, 2019. november 2.9.
Kés1itette:

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Szalainé Benyusz Klára
1nté1ményvezetö

1

,,.

Intézményi belső ellenőrzések

.

!J/l.s1.rnrlltlklet
a ••„ •./2019.(Xll.19.)si .határozatho1

.~

Ny!regyházl Cantemus Kórus
Sorszám

INT~ZM~NYI BELSŐ EllENŐRZ~SEK
Ellenőrzött szervezeti egység

Etlen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Ellen6rzött ld6szak

Azonosftott kockázati tényez6, kockázat

Ellenőrzés

Ellen6rzés típusa

ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

a mellékletek nem kellő részletezettségilek, nem a
Josszabály által cliSírt h;itáridlSben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati ?s egyeztetetl! kontrollok
;iz
megfelelően
kerültek
kialakításra,
nem
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak

NyiregyMzl Cantemus Kórus

1.

megfelellS tartalommal, határidőben készítették el

-

- -

-

Szabályszeraségl

ellenőri

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvltell, reputáclós, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószlnOsége: magas

-

2619. év -

IV. n.év

napok

1 fő x S n.ip

szervezetre gyakorolt hatás: magas
~-

~

-----

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése
Nyí~;yhád C.ntemus Kórus
- - - -

-

helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás;
hiányos alapnyilvántartás vezetés; kinevezések
pénzügyi ellenjegyzése nem megfelelő; pótlékokat és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által

Cél:

annak

megállapítása,

hogy

a

közalkalmazottak

1.-11. n.év

meghatározott feltételek mellett biztosították

besorolása, az illetmények és egyéb személyi juttatások
meghatározása szabályszera volt-e
Szabályszerílségl

2.

2019. év és aktuális Időszak

---

cllenöri napok:
1fi! x 10 nap

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum kockázat típusa: Integritás
alapú tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínOsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

EGYES l'WU>Al'OK
1.

2019. évben lefolytatott vlzsgálatokról szóló osszefoglaló ellenc5rzésl jelentés elkészítése

2.
3.

2021. évi belsc5 ellenőrzési terv osszeállítása, kockázatelemzése

4.

s.

2020. évi bel~o ellenörzé~ek nyilvantartása, Intézkedési tervek vegrehajtásaról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása
Belső ellenorzésl kézlkonyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzes elkészítése
2020. évi belsö ellenl!rzesek megallap1tasalnak minösltése, kockázati tényezők meghatározása

~;

/. ~">' .
.• - -

(~

yiregy1

Ké~1ít~tte :

Lengyelné Petrls Erika
belsc5 ellenőrzési vezető

'

„ 1.1

/~o~~~··

.

Jóváhagyti:

.-;.;f;
-

"'

„ „_ -

l f' ,

<~.\.

~\

·;.:1

Q:)
-1~„

\...

1

l

Intézményi belsiS ellen<Srzések

'l/j.sz.nwlh;klt>I
a .••. „/2019.(Xll.19.) s1.határoz.ithoz

Közintézményeket MGködtetiS Központ
SorINT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
szám
Ellen<Srtött szervezeti egység

EllenlSrtésre vonatkozó stratégia

Ellen6rzött Jd6szak

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségOek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra ,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
végrehajtásáról szóló beszámolót a j ogszabályi előírásoknak átláthatóságot nem biztosították
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellen(5rzés
ütemezése

Ellen6rzés típusa

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Közintézményeket Maködtet6 Központ

1.

2019.év
-

-

--

~

-

--

-

Szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáclós, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínOsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

.. ----

Cél: megbizonyosodni arról, hogy a beszerzések kulcskontrollok nem teljes
eljárásrendjét úgy alakították kl, hogy ellenőrlzhető és
számonkérhető

módon

biztosítsa

ellenőri

napok:

1 fő x S nap

szabályozás nincs összhangban az ellenőrzési
nyomvonallal és a munkaköri leírásokkal, a döntési
jogkör gyakorlása nem objektív tényeken alapul,

Tárgy: Beszerzési eljárás felülvizsgálata
Közintézményeket M0ködtet6 Központ

2.

Ill. n.év

az

körűen működnek

1. n.év
Szabályszerűségi

integritás

érvényesülését

-

~--

2019.év

--

Ellenőrzés

módszere:
kontroll környezet
kontrolltevékenységek minősítése

ell enőri

kockázat típusa· Integritás, kontroll
és bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

lfő

napok:

x 5 nap

t:e:."VER FELADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szoló összefoglalo ellenőrzési jelentes elkészttése

2.

2021. évt belső ellen6rzesl terv összeallítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenörzesek nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtasáról szóló beszámolók nyilvántartasa, monitoringozasa

4.

Belsö ellenőrzesi kezikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészitése

s.

2020. évi belsö ellenbrzések megállapításainak minősítese, kockázati tenyezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29

JS.~titette :

Lengyelné Petrls Erika
belső ellenőrzési vezető

Jóváha1wta:

Tóth Béla
i ntézményvezető

1

)

Intézményi belslS ellenőrzések

9/bz.nwllPklPt
a „ .• „/2019.(Xll.19.) sz.határozathoz

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás! Intézmény
Sorszám

INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK
EllenlSrzött szervezeti egység

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia

Ellen6rzött ldlSszak

(tárgya, célja, módszere)

Ellenőrzés típusa

Azonosított kockázati tényeilS, kockázat

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetető kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi el6irásoknak átláthatóságot nem biztosították
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

Ellen6rzés
ütemezése

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Nyfregyházl Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény

1.

Ill. n.év
Szabályszerűségi

2019.év

-

-

-

-

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

-

ellenőri

napok:
1 fő x s nap

------~

Nyfrenyházl GyermekJ61étl Alapellátási
Intézmény

-

Tárgy: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsöde
(Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) feladatfinanszírozással
kapcsolatos belső ellenőrzése

nem megbízható adatok alapján történt az igénylés,
késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás
nem szabályszerű. az elszámolás nem tényadatokon
alapul
IV. n.év

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás
elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon,

szabályszerűségi

időben

2.

történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó
dokumentációk megalapozottak

pénzügyi

ellenőri

kockázat típusa: szabályszerűségi, pénzügyi
EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas
indokolt esetben tételes vizsgálat

2019. év
-

-

-- -

EGYEi FELADATOK
1.

2019. evben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenörzésl jelentés elkészítése

2.

2021. évi belsö ellenörzesl terv összeállftása, kockázatelemzése

3.

2020. evi belsö

4.

Belso ellenörzési kéz1konyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2010. évi bplsó ellenbrzések megállapftásainak minős(tese, kockázati

ellenőrzések

nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monltorlngozasa
meghatározása
<

'

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető

1„,J

~'!.

:b
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~t_szitette:

tényezők

napok:
nap

1főx5

r

'„~

-

..
,r

Dr. Nagy Erzsébet

Jóvatí!lfil'!a;_
, • \l

,1 •

intézményvezető

Intézményi belső ellenőrzések
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
Sor-

szám

=

9/1.sz.melléklet
a ....../2019.(Xll.19.) sz.hat.irozathoz

e

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Ellenőrzött

szervezeti egység Ellenőrzött
ld6szak

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

(tárgya, célja, módszere)
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

/\zonosított kockázati tényező, kockázat

Központ

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a

megfelelően
nem
kerültek
Cél: bizonyosságot szerem! arról, hogy a költségvetés átláthatóságot nem biztosították
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el

1.

2019. év
-

---

-

-

- -- - - -

kialakításra,

az

Ill. n.év

Szabályszeraségl

ellenőri

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa : számviteli, reputációs, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínOsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: magas

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése
Nyíregyházi Család-és Gyermekjólét!
Központ
Cél:

annak

megállapítása,

hogy a közalkalmazottak
besorolása, az Illetmények és egyéb személyi juttatások
meghatározása szabályszera volt-e

2.

ütemezése

jogszabály által előírt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetetc5 kontrollok

Nyíregyházi Csal6d- és Gyermekjóléti

-

Ellenőrzés

Ellenc5nés típusa

helytelen

fizetési osztályba, fokozatba sorolás;
hiányos alapnyilvántartás vezetés; kinevezések
pénzügyi ellenjegyzése nem megfelelő; pótlékokat és
keresetkiegészítéseket nem a jogszabály által
meghatározott feltételek mellett biztosították

1.-11. n.év
SzabályszerOségl

ellE>nőri

Ellen6rzés módszere: a személyi anyagok dokumentum kockázat típusa: Integritás
bekövetkezés valószínOsége: magas

2019. év és aktuális időszak

napok:
nap

1főx10

alapú tételes felülvlzsgála

-

napok:

1 fő x S nap

szervezetre gyakorolt hatás: magas

EGnt FELADATOK
1.

2019. evben lefolytatott vizsgálatokrol szóló osszefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. ev1 belső ellenorzes1 terv összeállítása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásaról szóló beszá molók nyilvántartá sa, monitoríngozása

4.

Belsö ellenórzesl kézikönyv aktualizalása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkeszítése

s.

2020. évi belső ellenórzések megállapításainak minősítese, kockázati tényezők meghatározasa

--

,

,

(,~\:' U l\.~1')fJJ(:,_ •

Nyíregyháza, 2019. november 29.
~sz~tt~

'e""'

Lengyelné Petris Erika
belső e ll enőrzési vezető

·11·· .

·\!-~ ' "· 1

, ......'''/ ~-~ :.::;
:"J'

~•

.::--

W":...,..

\·~-~

i•Jf(t~])agyta:
'2
.,,
•
::::.

>i:
,J~,.·

---'<,t~

-ó

lV-

;;.''~}

1~.

.

.... .

Í...I ·r

,

•.

/

!(,<'

--...

~

~

Lengyelné Pogácsás Mária
Intézményvezető
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Intézményi belsc5 ellenéírzések
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Sor-

uám

9/m.>Z.mf'llPklPt
sz.hJt.íroldthoz

d •• „ . ./2019.(Xll.19.)

INTi:ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEI(
EllencSrzött szervezeti egység

EllenO'rzésre vonatkozó stratégia

EllenO'rzött ld6szak

(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényező, kockázat

Ellen6rzés típusa

Ellenőrzés

ütemezése

a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a
jogszabály által eléílrt határidőben készült el, a
jóváhagyó, felülvizsgálati és egyeztetetc5 kontrollok
megfelelően
kerültek
kialakításra,
az
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés nem
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak átláthatóságot nem biztosították
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Nyfregyhhl Szodálls Gondozási Központ
-

-

-

IV.n.év

1.

Szabályszeraségi

20i9. év
-

-

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáclós, kontroll
mellékletei tételes felülvizsgálata
bekövetkezés valószínűsége: magas

·-

Nyfregyh4zl Szodálls Gondozási Központ
-

-

1

Tárgy: A fogyatékos személyek nappali ellátása szociális nem biztosítottak a mOködéshez szükséges tárgyi,
alapszolgáltatás
és
a
fejlesztő
foglalkoztatás személyi és szakmai feltételek; az alapszolgáltatás a
működtetésének a vizsgálata.
vonatkozó jogszabályoknak vagy a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak nem megfelelően
Cél: meggyőződni arról, hogy az intézmény mOködésének működik; a dokumentációk vezetése (szakmai

a
kapcsolódó
követelményeknek

ptt vizsgálatokról szóló összefoglaló-ellenőri<
---

napok:

x S nap

IV. n.év

tárgyi, személyi, illetve szakmai feltételei biztosítottak-e; a program, egyéni tervek stb.) nem szakszerű, a
fogyatékos személyek na pali ellátása és a fejlesztő fejlesztő foglalkoztatás mOködtetése az ellátott
foglalkoztatás mOködtetése megfelel-e a Szt.-ben, valamint fejlődését veszélyezteti

2.

fő

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-'"-------------~---

-

ellenőri

szakmai

rendeletekben

Szabályszerűségi

foglalt

Ellenórzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

ellenőri

kockázat típusa: integritás
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

napok:

1fdx10 nap

EGYD FtlADATOIC
2.
3.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése
2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése
2020. évi belső ellenérzések nyilvantartása, intézkedesl tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartasa, monitorlngozása

4.

Belsö ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkész1tése

5.

2020. ev1

1.

belső

ellenorzések megállapltasainak minösitése, kockázati tényezők meghatározása

Nyíregyháza, 2019. november 29.
Ké~zített~
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Lengyelné Petris Erika

Jó.jáhagvta:

Nagyné Hermányos Zsuzsanna
Intézményvezető

belső ellenőrzési vezető

....

1

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott
2020. évi belső ellenőrzések

Sorszám

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

10.sz.melléklet

a „„./2019.(Xll.19.) sz. határozathoz

11

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok bels6 ellen6rzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Sorsz~m

10/a.sz.melléklet
a „ ... „ ../2019.(Xll .. ) sz.határozathoz

TELEPÜLBI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZBEI
Ellenöriött szervezeti egység
Ellenc5rzatt ld6szak

Ellen6n ésre vonatkozó stratégia

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

(tárgya, célja, módszer e)

-

elc5terjesztéskor
nem
az
előírtak
Cél: mcggyc5zc5dnl arról, hogy a helyi nemzetiségi
tájékoztatták a Képvielc'J.testületet.
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi elc51rásoknak
megfelelc5en teljesítette-e.

1.

Ellenc5rzés módszere:
felülvizsgálat
~

dokumentum

alapú,

II. n.év
szabályszerűségi

ellenőri napok:

1 f6 x 10 nap

-~-·

-

- -- -

szerint

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége : magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-

Roma Nemzetiségi Önkonnányzat

Ellen6rzés
Otemezése

Tárgy: A koltségvetés és zárszámadás szabalyszerűségének a
költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
ellenc5rzése
tartalmazza az Áht. által elc51rtakat: mOködésl és
felhalmoz<Ísi
cél
szerinti
bont;ísban;
az

Roma Nemzetrségl Önkonnányzat

2019.év

Ellenc5rzés típusa

-

Tárgy: a települési nemzetiségi onkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
MOkódésí Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerülnek megs1üntetésre. Jóv<lhagyás nem
történik meg.

1. n.év

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az elc5zc5 évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek
2.

utóellenc5rzés
kockázat típusa: Jogi, működési, Integritás kockázat
ellenőri

Ellenc5rzés
módszere:
felülvizsgálata
201g. év (intézkedés vl>gr cha]tását követő
ldöm1k)

-

-

dokumentum

teljes

körü bekövetkezés valószínűsége: közepes

1

fő

napok:

x 5 nap

szervezetre gyakorolt hatás: magas

- - ----

EGYEla FEl.ADAYOK
1.

2019. évben letolytatott vizsgálatokról szóló osszetoglaló ellenőrzést jelentés elkészítése

2.

:.!021. ev1 belsb ellenőrzési terv osszealhtása, kockázatelemzése

3.
4.

Belso ellenőrzési kez1konyv aktualizálasa, stratégiai tervhez kockázat elemzés elkészítése

5.

2020. évi belslí ellenőrzések megiillapítása1nak minősítése, kockázati tényezők meghatározása

l020. évi belso ellenórzesek ny1lvantartasa, rntézkedés1 tervek végrehajtasaról szóló beszamolök ny1lvantartása, monitoringozása
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Lengyelné Petrls Erika
belsc5 ellenlírzésl vezetll
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belsc5 ellen6rzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Sor·

szám

10/b.sz.melléklet
a .„.„/2019.(Xll..) s2.hat;\rozatho1

~

TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ ELLENőRZtSEI
Ellenc5rtött szervezeti egység
Ellen6rzött ldc5szak

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

lengyel Nemzetlsé" önkormányzat
------ - - -

1.

-

-

2019. é-v

-

-

-

-

--- -

--

------

-

--

-

--

-

-

Ellen(Srzés
ütemezése

Ellen6rzés típusa

Tárgy: A koltsegvetés és zárszámadás szabályszerOségének a

köl tségvetési/za rszá madási
határozat
nem
tartalmazza az Áht. füal előírtakat: mOköMsi és
felhalmozási
cél
szerinti
az
bontásban;
előterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatt;\k
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi a Képvielc5·testületet.
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi elc5írásoknak
megfelelc5en teljesítette-e.
ellenőrzése

Ellen6rzés módszere:
felülvizsgálat
--

dokumentum

alapú,

- - ---

~nevel Nemzetiségi önkonnánvzat

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

II. n.év
szabályszerűségi

ellenőri

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

n.ipok:

1főx10 nap

_ Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hianyossagok nem teljes
MOködésl Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
·történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hosv az elc5ző évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

1. n.év
utóellenőrzés

2.

2019. ev (ii\tezkedés végrehaJtásáfl<övet<r
ld6szak)

Ellen6rzés
módszere:
felülvizsgálata

dokumentum

teljes

ellenőri

napok:
1f6x5 nap

kockázat típusa: jogi, m Oködésl, Integritás kockázat
körü bekövetkezés valószinOsége: közepes
szervezetre svakorolt hatás: magas

-··

EGYEB fELAOATOk
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenc5rzésl jelentés elkészítése

2.

2021. évi belsö ellenőrzési terv osszeállttása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartasa, Intézkedési tervek végrehajtásáról szólo beszámolók nyilvántartása, monltorlngozasa

4.

Belső

5.

2020. évi belső ellenőrzések megallap[tásillnak minősítése, kockázati tényezc5k meghatározása

ellenbrzési kezikonyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkész[tése

,,.,~~~-~....
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Nyiregyhaza, 2019. november 11.
/

Kész!tette:

Lengyelné Petrls Erllla
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belsc5 ellenc5rzése

,.,

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
SorTELEPÜL~SI NEMZETIS~GI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZ~SEI
mim
Ellenc5rzött szervezett egység
Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
Ellen6rzött ldc5szak
(tárgya, célja, módszere)
Német Nemzettséct Önkormányzat

-

-

--------------- -

1.

2019.
-

év-- - -

---

dokumentum

alapú,

--- - --- - - -

---

Német Nemzetlségl Önkorm4nyzat

-

-

-

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

Ellenc5rzés típusa

_ Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a
költségvetésl/zárszámadásl
határozat
nem
ellenlSrzése
tartalmazza az Áht. ált:il előírtakat: mOködési és
felhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az
előterjesztéskor nem az elilírtak szerint tájékoztatták
Cél: meggylSzlSdni arról, hogy a helyi nemzetiségi
a Képvielc'J-testületet.
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.
Ellen6rzés módszere:
felülvizsgálat

10/c.sz.melléklet
3 •••••./2019.(Xll„) sz.határozathoz

Ellen6rzés
ütemezése

II. n.év
szabályszertls~gl

ellt!nc'lri napok:
1 fő x 10 nap

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
MOködési Szabályzatának felülvizsgálata
körüen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

1. n.év

2.

utóellen6rzés

[1Jenc5rzés
módszere:
2019. ev (intezkedés v~égretlajiását követő~ felülvizsgálata
id6sza'1_ _ ·-~ ____
----

--

- -

dokumentum

teljes

ellenőri

kockázat típusa: jogi, mOködésl, Integritás kockázat
körü bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

lfő x

napok·
5 nap

----

EGYU Rl.ADAtoK
2019. évben lefolytatott vizsgalatokrol szoló összefoglaló ellenörzésl jelentes elkészítése
1
2.
2021. evi belsö ellenörzesi terv összeálhtasa, kockázatelemzése
3. 2020. évi belsó ellenőrzések nyilvántartasa, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartasa, monltorlngozása
Belső ellenórzésl kezlkönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészftése
4
2020. évi belsó ellenőrzések megállap1tásainak m1nosítése, kockázati tényezők meghatározasa
5.
~

Nyíregyháza, 2019. november 11.
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Település! Nemzetiségi Önkormányzatok bels6 ellen6rzése
Nyfregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

10/d.sz.melléklet
a •.. „ ../2019.(Xll..) sz.határozathoz

SorTELEPÜLtsr NEMZETIStGI ÖNKORMANYZATOK BELSŐ ELLENŐRZtSEI
szám
Ellenönött szervezeti egység
Ellenörzött ld6szak

Ellenörzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kock<izatl t ényez6, kockázat

Ellen6rzés
ütemezése

Ellen6rzés tlpusa

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerüségének a
-

-

-

-

-- -

-

~-

1.

zöw:-év
-

-- -

- ---

koltségvetési/zárszámadási
határozat
nem
tartalmazza az Áht. :!Ital előírtakat: működési és

ellenőrzése

Önnény Nemzetiségi Önkormányzat

-

felhalmoz<hi
cél
szerinti
bontásban;
az
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi előterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielő-testületet.
adatszolgáltatá~i kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.
Ellen6rzés módszere:
felülvizsgálat

dokumentum

alapú,

II. n.év

szabályszerűségi

ellenőri

napok:
1 fő x 10 n;ip

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezl!s valószínűsége'. magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Működési Szabályzat:lnak felülvizsgálata
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
Örmény Nemietlségl Önkormányzat
________..___ __. __
történik meg.

--

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

1. n.év

2.

utóellen6rzés
ellenőri

kockázat típusa: jogi, műkö dési, Integritás kockázat

-.
2019. év (intézkedés végrehajtását követő
-

-

idő sza k)

----

Ellen6rzés
módszere:
felülvizsgálata

dokumentum

teljes

körű bekövetkezés valószinOsége: közepes

szervezetre gyakorolt hatás: magas

-------

EGYEB Fa.AbAl1JK
1. 2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla lo ellenőrzési jelentés elkészítése
..!021. évi belsö ellenörzesi terv osszeállít:ísa, kockázatelemzése
2.
3
2020. évi belsö ellenorzések nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásárol szóló beszámolók nyllvantartása, monltoringozása
4.

Belsö ellenőrzési kézikonyv aktualizálasa, stratégiai tervhez kockazatelemzes elkészítése

5.

2020. ev1 belso ellenorzések megállapítasainak minősítése, kockéizati té nyezők meghatéirozasa

Nyíregyháza, 2019. november 11.
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1 fő x S nap
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok bels6 ellen6rzése

10/e.si.melleklet
a .•••../2019.(Xll .. ) sz.határozathoz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
~or-

szám

TELEPÜLtSI NC:MZETIStGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ EllENŐRZlSEI
Ellenc'Jrzött szervezeti egység

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia

Ellen6rzl5tt ld6szak

(tárgya, célja, módstere)

Azonosított kockázati tényez6, kockázat

Ellt>nőrzés

Ellen6rzés típusa

ütemezése

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a

költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
tartalmazza az Áht. által elólrtakat: mOködési és

ellenóm!~e

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

felhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az
Cél: meggyőzöd ni arról, hogy a helyi nemzetiségi elóterjesztéskor nem az előírtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielc5-testületet.
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelell5en teljesítette-e.

1.

Ellenc5rzés
módszere:
felülvizsgálat

ZOl9.éV ---

-

dokumentum

alapú,

--~-

-

-

-

Ruszin ~emzetlségl önkorm6nyzat

-

II. n.év

szabályszeraségl

ellenőri

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószfnOsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás~ közepes

napok:

1 fó x 10 nap

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
MOködési Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az el6zó évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

2.

1. n.ev

utóellen6rzés

. C:Uen6rzés

módszere:

dokumentum

2öi9. év (intézkedés végrehajtását követő felülvizsgálata
-

- -

---

teljes

ellenőri napok:

kockázat típusa: jogi, mOködésl, Integritás kockázat
körü bekövetkezés valószinúsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás: magas

lfó xS nap

ldószak)

EGYEi RLAbATOK
1.
2019. evben lefolytatott v1zsgálatokrol szóló osszefoglalo ellenőrzési jelentés elkészítése
2021. évi belso ellenorzési terv osszeállítása, kockázatelemzése
2.
2020. évi belso ellenörzesek nyllvántartasa, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló besziimolók nyilvántartiisa, monltoringozása
3.
4.
Belsb ellenőrzési kézlkonyv aktualiziilása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése
2020. évi belso ellenőrzések megállap1tasamak minös1tése, kockázati tényezők meghatlrozása
S.

.

NyireRyhaza, 2019. november 11.
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Lengyelné Petrls Erika

Varga Márta
elnö~

belső ellenőrzési vezető
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Települést Nemzetiségi Önkormányzatok belsc5 ellenc5rzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Sor·
TELEPÜL~SI NEMZETIS~GI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ ELLENŐRZBEI
szám
Ellenőrzött szervezeti egység
Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
Ellenc5rzött ldc5szak
(tárgya, célja, módszere)

Azonosított kockázati tényezc5, kockázat

10/ t.sz.melléklet
a ..„ .. / 2019.(Xll„) sz.határozathoi

Ellen6rzés
ütemezése

Ellenc5rzés tfpusa

Tárgy: A koltségvetés és zárszámadás szabályszeraségének a

költségvetésl/zarszámadásl
határozat
nem
tartalmazza az Áht. által előírtakat: műl:ödési és
felhalmozási
.iz
cél
szerinti
bontásban;
Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi elöterjesztéskor nem az eléSírtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielő-testületet .
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesítette-e.
ellenőrzése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1.

Ellenőrzés

2019: é'v

-

--

-

-

Szlovtk Nenuetlsét:I önkormány.zat

--

-

--

módszere:

dokumentum

alapú,

felülvizsgálat

II. n.év

szabályszeraségi

elle n őri

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószínQsége: magas
szervezetre gyakorolt hatás: közepes

napok:
1 fő x 10 nap

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
Maködési Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

2.

1. n.év
utóellenőrzés
ellenőri

kockáz;it típuS<J: jogi, maködésl, Integritás kockázat
Ellenc5rzés
módszere:
:!019. év (lntiizkeMsvégré t1aJtásnt követ c5 - felülvizsgálata

·---- -

dokumentum

teljes

lfő

köra bekövetkezés valószínGsége: közepes
szervezetre gya karolt h;i tás: magas

napok:
nap

x5

--I dősza k )

•EGYU RlADATOK
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

2.

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockazatelemzése

3.
4

2020. évi belso ellenörzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtasáról szóló beszámolók nyilvántartása, monltoringozása

5.

2020. évi belsö ellenéSrzések megallapításainak minősítése, kockázati té nyezők meghatározása

Belső ellenörzési

kéz1kbnyv aktualizlllása, strategiai tervhez kockázatelemzés elkészítése

Nyír1.>gyháza, 2019. november 11.
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Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belsc5 ellenőrzése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
~Or·

szám

~

10/g.~z.melléklet

a ..... ./2019.(Xll..) sz.hat;irozathoz

TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ EllENŐRZt5EI
Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

Ellenőrzött Időszak

(tárgya, célja, módszere)

Uknln Nemzetiségi Önkormánviat
---~

Azonosltott kockázati tényező, kockázat

Ellenérzés
-

2019.-év-- - -

-

módszere:

dokumentum

alapú,

folülvizsgálat

-

Ellenőrzés

ütemezése

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszeraségének a
költségvetési/zárszámadási
határozat
nem
ellenc5rzése
tartalmazza az Áht. által elc5írtakat: működési és
felhalmozási
cél
szerinti
bontásban;
az
Cél: meggyc5zc5dnl arról, hogy a helyi nemzetiségi elc5terjesztéskor nem az elc5írtak szerint tájékoztatták
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és a Képvielc5-testületet.
adatszolgáltat.lsi kötelezettségeit a jogszabályi elc5írásoknak
megfolelc5en teljesítette-e.

1.

Ellenőrzés tlpusa

II. n.év

szabályszerűs~gl

ellenőri napok:

tételes kockázat típusa: Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: magas

1fóx10 nap

szervezetre gyakorolt hatás: közepes

-

-

Uknln Nemzetiségi Önkonnányzat

--

Tárgy: a település! nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes
MOködésl Szabályzatának felülvizsgálata
körűen kerülnek megszüntetésre. Jóváhagyás nem
történik meg.
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az elózc5 évben
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek

2.

1. n.év

utóellenc5rzés

--

2019. ev (lntezkedés végrehajtását követő

Ellenőrzés

módszere:

dokumentum

teljes

felülvizsgálata

körű

ellenőri

kockázat típusa: jogi, működési, Integritás kockázat
bekövetkezés valószínűsége: közepes
szervezetre gyakorolt hatás magas

napok:
1 fő x S nap

ldö~zak)

-----

EG'IEB FEt.ADA'YOIC
1.

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló osszetoglaló ellenőrzési Jelentés elkészítése

2.

2021. évi belsö ellenörzésl terv osszeállltása, kockázatelemzése

3.

2020. évi belso ellenőrzesek nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása

4.

Belsó ellenörzési kez1konyv aktualizálása, strateg1ai tervhez kockázatelemzés elkészítése

s.

2020. évi belső ellenörzések megállapítasainak m1nllsltése, kockázati tényezők meghatarozása

Nyíregyhoiza, 2019. november 11.
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Készítette:

Lengyelné Petrls Erika
belsö ellenórzésl vezető

Jóváhagyta:

Sztankó Mária
elnbk

Melléklet a BELL/100-25/2019. számú előterjesztéshez
Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ . ./2019.

(Xll.19.) számú

határozata
az önkormányzat 2020. évi

Ellenőrzési tervéről

A Közgyűlés
1) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (S) bekezdése
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Ellenőrzési tervét a jelen
határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező - mellékletben
foglaltaknak megfelelően .
Az éves

belső ellenőrzési

terv végrehajtásáért
Felelős:
Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője
Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31.

2) felkéri
•
•
•

Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy:
az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel,
biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást,
a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt
esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Értesülnek róla:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított intézmények vezetői
4. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
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NYÍREGYHÁZA

HATÓSÁGI FÖOSZTÁL Y
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: 36 42 524 524/17 FAX. 31 42 524-561

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MA1 IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU
HIVATALI KAPU· NYIRHAZA

Ügyiratszám: IG/25035-1/2019.
Ügyintéző : Dr. Zentai József

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
ren deletének módosításáról

+-)
Dr. Kása Brigitta
aljegyző-főosztályvezető
1

)

Dr. Grósz Péter
osztályvezető

-

Az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző --<

·' Andrea
Faragóné Széles
jegyzői kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi és Ügyrendi Bizottság
WWW .NYIRCGYHAZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint felügyeleti szerv és - megkeresésünkre - a
Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának a házszám-megállapítás tárgyában kiadott állásfoglalása
szükségessé tette a házszám-megállapítás helyi rendeletben megállapított szabályainak
felülvizsgálatát, illetve szükség szerinti módosítását.

A rendelet módosításának célja egyes fogalmak pontosítása, korábbi jogalkalmazási problémák
megoldásaként speciális házszámozási esetek egyértelmű szabályozása, továbbá az eljárásjogi
szabályok újragondolása a fenti állásfoglalások szellemében.
A rendelet-tervezet elfogadásának eredményeképpen a jövőben egyértelműen elkülönül a kérelemre,
illetve a hivatalból indított házszám-megállapítási eljárás, továbbá rendeződnek a hatásköri kérdések
is.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
(2. sz. melléklet) elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2019. december 6.

Tisztelettel:

,
Dr. Kása Brigitta
aljegyző-főosztályvezető

I

Dr. Grósz Péter

--

osztályvezető

2

1. sz. melléklet az IG/25035-1/2019 . számú előterjesztéshez :

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A felügyeleti szerv és a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának a házszám-megállapítás
tárgyában kiadott állásfoglalása szükségessé tette a házszám-megállapítás helyi rendeletben
megállapított szabályainak felülvizsgálatát, illetve szükség szerinti módosítását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az elfogadással lehetővé válik egy, az ügyfelek nagyobb megelégedettségét eredményező gyakorlat
kialakítása, melynek gazdasági hatásai nem jelentősek .
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosításával, a szabályok
csökkenhetnek.

egyértelműsítésével

az adminisztrációs terhek hosszútávon

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletben meghatározott feladatok ellátáshoz a feltételek adottak.
V. A rendelet környezeti és egészségi követelményei
Nincs mérhető hatás.
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2. sz. melléklet az IG/25035-1/2019. számú előterjesztéshez:

Rendelet-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„/„„ (..... )
önkormányzati

rendelete

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Közgyűlésének

Város

a

házszám

megállapításáról

és

a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok
közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút);
magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő,
közforgalom elől elzárt utat is.
2. Önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással belső
kapcsolatban álló

fő

és mellékhelyiségek

műszakilag

is összetartozó, önálló helyrajzi számmal

rendelkező együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata

van és meghatározott rendeltetés céljára önmagában alka lmas és függetlenül üzemeltethető
(különösen üzlethelyiség, egy lakás).
3. Betűjel alátörés rendje: a magyar abc nagy betűit kell „ A" betűvel kezdődően alkalmazni, az ékezetes
magánhangzók és a két- és háromjegyű mássalhangzók kivételével.
(2) A társasházakra vonatkozó rendelkezéseket a szövetkezei házakra is megfelelően alkalmazni kell.
Ahol a rendelet közös képviselőt említ, ott szövetkezeti házak esetén a szövetkezeti ház képviseletére
jogosult személyt, vagy szervet kell érteni."
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2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, akkor valamennyi közterületre házszámmal kell ellátni.
Ebben az esetben az ingatlan több házszámmal, illetve közterület névvel rendelkezhet."
(2) A Rendelet 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Több lépcsőházas társasházaknál a folyamatos számozás két lépcsőház között csak átjárható
lépcsőházak esetében alkalmazható.
(7) A garázs és üzlet számozását a lakásokétól elkülönülten a számozást újrakezdve, valamint külön a
rendeltetési egység jellegére utaló betűjellel ellátva kell megállapítani."
3. §A Rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az utcában található első olyan önálló, helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egység,
ami házszámmal látható el nem az utca valamelyik végén helyezkedik el, a házszámát a sorban
előtte található telkekre jutó házszámok kihagyásával kell megállapítani. Ha olyan telek
számozására kerül sor, ami méretéből adódóan később megosztásra kerülhet, az ingatlan a
várhatóan kialakított telkek számával megegyező házszámot kaphat, azok kötőjeles
összekötésével."
4. § (1) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A házszám-megállapítás egy helyrajzi szám és egy hozzá tartozó házszám meghatározását jelenti. A
házszám-megállapítással kapcsolatos ügyekben első fokon a közgyűlés jár el. A közgyűlés a
hivatalbóli eljárásokban e jogkörében eljárva:
a)
b)

dönt a házszámok megállapításáról,
dönt az ingatlanok átszámozásáról.

(2) A kérelemre induló eljárások esetén a közgyűlés hatáskörét a jegyzőre ruházza át. A jegyző a
kérelemre induló eljárásokban e jogkörében eljárva:
a)
b)

dönt a házszámok megállapításáról,
dönt az ingatlanok átszámozásáról.

(3) A kötelezési eljárásban a
a)
b)
c)

közgyűlés

hatáskörét a jegyzőre ruházza át, aki

kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére,
kötelezi az ingatlantulajdonosokat az utcanévtábla kihelyezésének tűrésére,
dönt a jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről.

(4) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban, vagy
b) az ingatlan valóságban használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem
egyezik, vagy
c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található, vagy
d) az ingatlan megosztására kerül, vagy
e) az ingatlanok egyesítésére kerül sor."
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J
S. §A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6. § (1) A házszám-megállapításra irányuló hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
(2) A kérelem külön erre a célra rendszeresített 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
melyben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, a kérelmező nevét,
címét, telefonszámát.

terjeszthető elő,

(3) Hivatalból induló eljá rás esetében teljes utcák, területegységek, városrészek valamennyi
ingatlanának házszám-megállapítása történik meg egy döntésben. Új út vagy új telek kialakításakor
az eljárást szintén hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséről rendelkező végleges határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.
(4) Társasház egésze, vagy azon belüli önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egység
házszám-megállapítása esetén, amennyiben a hatóság rendelkezésére álló információk nem
elegendőek, a tényállás tisztázása érdekében a döntés meghozatalához a társasháznak a társasház
házszámozással érintett önálló helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési egysége által használt,
vagy használni kívánt házszámát tartalmazó nyilatkozatát a közös képviselő útján be kell szerezni."
6. §Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdése .
7. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését

követően

indult eljárásokban kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2019. december 19.
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1. sz. mell éklet a .. ./.... (........ ) önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS
cím megállapítására

1. A kérelmező adatai

Neve: ........................................................................................................................... ......................................
Értesítési címe : ................................................................................................................................................ .
Telefonszá ma: ................................................................................................................................................ .

2. Cím megállapításával érintett ingatlan adatai:

ingatlan ingatla n-nyilvántartás szeri nti helyrajzi száma: ..........................................................................
ingatlan irányítószáma: .......................................... ........................................................................... ............
ingatlannal

érintkező

közte rület neve: ............................................................................................. ..........

közterület jellege : utca/ út / tér/ körút/ sétány/ park/ köz/ egyéb : ...................... „ ... .. . ....... ...... .. ... .
javasolt cím : ........ „ ..... „

.•.•••

Nyíregyháza, .................... „

szám .....„.„ .... ép . .. „ ..... .. . lph .. „ ..... . ... . . . em . ........„ . ..... .. ajtó

.......... „ „ ................. .

Bejelentő aláírása
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló .. ./. ... (.„ .....) önkormányzati rendeletéhez
A felügyeleti szerv és a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának a házszám-megállapítás
tárgyában kiadott állásfoglalása szükségessé tette a házszám-megállapítás helyi rendeletben
megállapított szabályainak felülvizsgálatát, illetve szükség szerinti módosítását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és
a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló .../. ... (........) önkormányzati rendeletéhez
Az 1. §-hoz :
Szükséges az önálló rendeltetési egység helyett az önálló, helyrajzi számmal rendelkező rendeltetési
egység fogalmának használata és meghatározása a rendeletben.
A társas lakóépületekre megállapított szabályok a társasházak mellett a szövetkezeti házakra is
vonatkoznak, ezért kerül rögzítésre, hogy a társasházakra, illetve közös

képviselőkre

vonatkozó

rendelkezések irányadóak a szövetkezeti házakra, illetve az azok képviseletét ellátó szemé lyekre
vagy szervekre is.
A 2. és 3. §-hoz:
Korábbi jogalkalmazási probléma megoldásaként speciális házszámozási esetek megoldása kerül
egyértelműen

meghatározásra a rendeletben.

A 4. §-hoz:
A házszám-megállapítás fogalmát, eljárás típusait, valamint nevesített eseteit határozza.
Az 5. §-hoz :
A házszám-megállapítás eljárási részletszabályait rögzíti a kérelemre, illetve a hivatalból indult
házszám-megállapítási eljárások vonatkozásában.
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42524-524,171; FAX: 3 42 524.561

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL: IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU
HIVATALI KAPU: NYIRHAZA G

Ügyiratszám: IG/3139-22/2019.
Ügyintéző : Dr. Zentai József

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez közterület elnevezéséről

Dr. Kása Brigitta
aljegyző-főosztályvezető
.(

\

-

Dr. Grósz Péter
o sztályvezető

Az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Véleményező bizottságok:

- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

WWW.NYIRCGYHAZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!

Az Igazgatási Osztály ügyintézése során felmerült lakossági kérés alapján az alábbi helyrajzi számú
közterület elnevezésére teszünk javaslatot. A közterület elnevezése a városban történő könnyebb
tájékozódás elősegítése, valamint az élénkülő lakáspiac miatt felgyorsult beépítés miatt vált aktuálissá,
mert a különböző engedélyek kiadásához, a közművek kiépítéséhez és a lakáshitel ügyintézéshez
szükséges az utcanév és a házszám. Az utcanév vonatkozásában egyeztettünk Urbán Terézzel, a
Nyíregyházi Városvédő Egyesület alelnökével és figyelembe vettük, illetve felhasználtuk javaslatát az
előterjesztés elkészítése során. Az előterjesztésben javasolt utcanevet Dr. Minya Károllyal, a
Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti
Tanszékének tanárával előzetesen szintén egyeztettük. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint a
környéken már meglévő utcanevekhez, illetve az adott városrészhez illeszkedő elnevezést terjesszünk
elő.

Új közterület-elnevezés:
1. 30594/2 hrsz. : Oros városrészen, a Lengő utcából déli irányba nyíló, a Trombita utcával párhuzamos
utca. Elnevezésére javaslatunk: Harsona utca (2. sz. melléklet)

Az e területen kialakuló új utcák elnevezésére rézfúvós
törekszünk, ami a 2019 . novemberi

közgyűlésen

hangszerekből

elnevezett Trombita utcával

álló névbokor kialakítására

kezdődött.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és az új utcanevet tartalmazó határozattervezet jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2019. december 6.
J(
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Tisztelettel:

1
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Dr. Kása Brigitta

Dr. Grósz Péter

aljegyző-fő osztályvezető

osztályvezető

2

1.

sz. melléklet az IG/3139-22/ 2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2019. ( Xll.19.) számú
határozata
közterület elnevezéséről

A

Közgyűlés

1./ Az alábbi közterület elnevezést jóváhagyja:
Helyrajzi szám
30594/2 hrsz.

Közterület neve
Harsona utca

2./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontjában felsorolt elnevezésnek a
közterület-jegyzékben és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Felelős :

Dr. Grósz Péter igazgatási
Határidő: 2020. február 29.
Nyíregyháza, 2019 . december 19.

osztályvezető

Erről

1)
2)
3)
4)
S)
6)

,

értesül:

A Közgyűlés tagjai
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elektronikus úton
Magyar Posta Zrt. Hálózati és Logisztikai Ágazati Igazgatóság Feldolgozási Igazgatósága elektronikus
úton
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 .
TELEFON: +36 42 524.500
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám : SZOC-1015-5/ 2019.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város l dősügyi Tanácsának 2019-ben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

..........& .......
Dr. Kovács Ferenc
polgármeste FL,

. . . . . . . . . . . .?A. . . . . . .

„ ..

Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

.„.................

~

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

Dr. Szemán Sándon
címzetes főjegyző 'f
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Faragóné Széles And rea
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: •36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg működését.
Feladata az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása,
megismerése és lehetőségek szerinti megoldása, vélemények, és információk cseréje, valamint a különböző
célok és törekvések megismertetése és egyeztetése.
A Tanács tagjainak a megbízatása első alkalommal 2014. december 31. napjáig szólt. 2015. január l-től
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 258/2014. {XII. 18.) számú határozatával elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) szerint a Tanács tagjainak megbízatása ötéves időtartamra
szól, mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének december 31.
napjával szűnik meg.
A Tanács tevékenységét munkaterv alapján végzi, amely egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
napirendjeihez, másrészt az idősügyi szervezeteket, a város idős lakosságát érintő témakörökhöz igazodóan
készült. A munkatervben meghatározottak szerint üléseikre különböző témákban hívtak meg szakembereket,
vezetőket, akik az időseket érintő kérdésekről adtak tájékoztatást. Számos program zajlott, amely az ldősügyi
Tanács kezdeményezésére vagy együttműködésével jött létre.
A Szabályzat szerint a Tanács tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. Jelen beszámoló hasonlóan az előző évekhez - az adott évben végzett tevékenységről szól, de tekintettel arra, hogy a Tanács
jelenlegi összetételének megbízatása ez év december 31-el lejár, néhány pontban visszatekintést is tartalmaz
az elmúlt öt év tevékenységéről. A Tanács a Közgyűlést megelőzően, a 2019. november 27-i ülésen
megtárgyalta a beszámolót és terjesztik a Közgyűlés elé elfogadásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet a
beszámolóval elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. december 10.

Tisztelettel:

Dr. KoJ Jrenc

-

polgármester

WWW.NYIREGYHAZA.HU

R EG YH Á Z A

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
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Melléklet a SZOC-1015-5/2019 számú el őterjesztéshez
H ATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

•....../ 2019. (Xll.19.} számú
hatá r ozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2019-ben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város l dősügyi Tanácsának 2019-ben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Nyíregyháza, 2019 . december 19.

A határozatról értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be lső szervezet i egységeinek vezetői
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Melléklet a .. ./2019 . {Xll.19.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ldősügyi

Tanácsának 2019. évi munkájáról

Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg
működését. A Tanács tagjainak a megbízatása első alkalommal 2014. december 31. napjáig szólt. 2015.
január 1-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 258/2014 . (XII. 18.) számú határozatával
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) szerint a Tanács tagjainak
megbízatása ötéves időtartamra szól, mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének december 31. napjával szűnik meg.
A Szabályzat szerint a Tanács tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. Jelen
beszámoló - hasonlóan az előző évekhez - az adott évben végzett tevékenységről szól, de tekintettel
arra, hogy a Tanács jelenlegi összetételének megbízatása ez év december 31-el lejár, néhány pontban
visszatekintést is tartalmaz az elmúlt öt év tevékenységéről.
Az ldősügyi Tanács munkaterv alapján hívja össze üléseit, előre meghatározott, elsősorban az időseket
érintő kérdéseket tárgyalva. Az üléseket rendszeresen, általánosságban havonta, két havonta tartotta.
A munkaterv összeállításánál az ldősügyi Tanács szükségesnek tartotta megerősíteni, hogy a város idős
lakosságát érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat megismerhesse. Ennek
érdekében a Közgyűlés által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az időseket érintik, az ldősügyi
Tanács véleményezte, javaslatokat, észrevételeket fogalmazott meg.
A Tanács feladatkörében az alábbi tevékenységeket látja el:
1.

Az időskorúakat közvetlenül érintő országos és helyi jogszabályok, illetve más döntések,
koncepciók előkészítésének szakaszában azokat véleményezi, a tervezett intézkedések
kapcsán javaslatokat fogalmaz meg.

2.

Ellátja az időskorúak érdekeinek védelmét, az időskorúakat érintő kérdésekben önálló
javaslatokat készít, intézkedéseket kezdeményez.

3.

Nyíregyháza városában működő idősügyi szervezetekkel kapcsolatot tart, segíti a nyugdíjas
szervezetek törvényes működését, az idősek számára információt nyújt, az érintettek közötti
kommunikációt segíti.

4.

Közreműködik az időskorúak szükségleteinek feltárásában, az idős korosztály problémáinak
megfogalmazásában és azokat továbbítja az önkormányzat felé.

5.

Évente egy alkalommal beszámolót készít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
ldősügyi Tanács munkájáról, az éves feladatai teljesítéséről, a városban élő idős emberek
élethelyzetének alakulásáról.

6.

Közreműködik az időseket érintő programok, rendezvények, események megszervezésében.

7.

Ellátja az egyéb, az ldősügyi Tanács által meghatározott feladatokat.

~

r
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Ismeretterjesztés, tájékoztatás

1.

A Tanács munkaterve alapján több, a nyíregyházi időseket érintő kérdésben informálódott.
Intézmények, közszolgáltatók vezetői, munkatársai ismertették egy-egy szolgáltatás működését
részletesen, illetve tájékoztatást adtak esetleges változásokról. Ezek között szerepelt a közlekedés,
személyszállítás helyzete, a gyógyfürdő igénybevételi lehetőségei, a szociális ellátások és
szolgáltatások rendszerének ismertetése, feltételei, a nyugdíjasok sportolási, mozgási lehetőségei.
Ezek mind olyan témák, amelyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város
folyamán. Az előadások témái a következők voltak:
•
•

•
•
•

II.

Közgyűlése

is tárgyalt az év

Nyugdíjas klubbok, szervezetek pályázati rendszerének módosítása 2019. évtől
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. /11.20./ önkormányzati rendelet módosításáról tájékoztatás
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Fürdőzési kedvezmények a Nyíregyházán élő nyugdíjasok számára 2019 - ben
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstófürdők Zrt. vezérigazgatója
Nyugdíjasok mozgási, sportolási lehetőségei
Meghívott: Hornyák Enikő sportreferens
Autóbusz menetrend módosításáról tájékoztató
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető
Élethosszig tartó tanulás elősegítése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Programjában megfogalmazott célkitűzés az élethosszig tartó
tanulás, amely magában foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést. Hosszú
évekre tekint vissza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett I dősek Akadémiája
sorozat. Az intézményvezetője mind a tavaszi, mind az őszi rendezvénysorozatról tájékoztatta a
Tanácsot. A sorozat keretében kéthetenként, keddi napokon különböző témákban hallhattak
előadásokat az érdeklődők.
Másik programsorozat, ami 2015. évben kezdődött, szintén tavaszi-őszi kurzusokkal, a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai Tanszék szervezésében a Kelet Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Az igen nagy népszerűségnek örvendő „Öregedés
művészete" alcímű rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat idén is lehetőséget biztosított. A
témakörök kiválasztásához, meghatározásához az ldősügyi Tanács ez évben is segítséget nyújtott.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében ez évben is

lehetőség

volt arra, hogy az idős

emberek is elsajátítsák az újraélesztés technikáját .

Az idősek informatikai képzését segíti az a program, amely a Móricz Zsigmond Könyvtár szervezésében
ez évben kezdődött és amelyről a Tanács is tájékozódott. Az infokommunikációs technológia és az
eszközök használata sokat segít az időskorúak informálásában, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
segítésében.

I
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Ill.

Kezdeményezések

Az ldősügyi Tanács több program létrehozását kezdeményezte működése alatt, amelyekről a
programok bemutatásakor adunk részletesebben tájékoztatást. Így a Tanács javasolta, hogy ne csak a
Városi Stadionban, hanem a Continental Arénában megrendezésre kerü lő bajnoki mérkőzésekre is
kapjanak a Nyíregyháza városban élő nyugdíjasok kedvezményes be l épőjegyeket. A javaslat alapján a
nyíregyházi nyugdíjasok, a mindenkori belépőjegyeket kedvezményesen vásárolhatják meg a fe nti
rendezvényeken .
Az ldősügyi Tanács tevékenysége során fontosnak tartotta, hogy a város idős lakosságával ne csak a
különböző idősügyi szervezetek delegáltjain keresztül értesüljenek az őket érintő kérdésekről, hanem
személyesen is legyen mód a találkozásra. Ennek érdekében kialakította a Tanács a fogadóórájának a
rendjét. E szerint a Tanács minden hétfőn a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott
fogadóórát. A fogadóórákon elhangzott kérések alapján ismét elten javasolta a Tanács a kerékpár
forgalom elterelését a Kossuth térről. Ennek érdekében egy olyan javaslat készült, hogy a teret körbe
vevő utcákra lehetne terelni a kerékpárosokat, a kerékpár tárolókat pedig a bevezető utca szakaszok
elején elhelyezni, és nem a különböző intézmények bejáratánál.
IV.

I dőseket érintő

fontosabb programok, rendezvények.

Nyíregyházán csak úgy, mint a korábbi években, 2019-ben is számos programot és lehetőséget
biztosított az Önkormányzat az ldősügyi Tanács ajánlásával, illetve közreműködésével.
Hetedik alkalommal került megrendezésre a Szépkorúak Sporttalálkozója a Városi Stadionban. Ezen a
rendezvényen évről-évre több idős ember áll rajthoz. 2019-ben 100-120 fővel többen vettek részt e
nemes vetélkedésen, mint 2018-ban. Eredményhirdetést követően ezúttal is finom ebéddel
vendégelte meg a résztvevőket az Önkormányzat.
Már a VII. Nyugdíjas KI- MIT TUD? vetélkedőt tartottuk idén. A vers és próza, szólóének-kórushangszer, tánc, kategóriában több mint negyven nevezés érkezett. 9 db serleg került kiosztásra a
helyezettek között, valamint a zsűrik döntése alapján 10 db különdíjat osztott ki a zsűri. Valamen nyi
résztvevő emléklapot kapott.
2015-ben indult a Tanács kezdeményezése alapján a „ Meséld el nekem ......", „ Élettörténetek
Nyíregyházán" című pályázat, amely ez évben is meghirdetésre kerü lt . A pályázat célja idős emberek
életének vagy egy fontos eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat a felnövekvő
nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élmé nyeket, emlékeket ad át az
utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a
gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Az egyre
népszerűbbé váló alkotási lehetőség benyújtási határideje 2019. november 30. Idén az elmú lt évben
benyújtott pályázatok értékelésére és a díjak, majd később az elkészült könyvek ünnepélyes
kiosztására került sor.
Második alkalommal hirdette meg a Tanács az előző évben nagy sikerű „ Alkotó Idősek" c. pályázat ot .
A nyugdíjas korú emberek 2019. november 30-ig adhatták le alkot ásaikat a Városi Galériába. A leadott
művek 2020-ban a Magyar Kultúra napján kerü lnek kiá llításra és díjazásra.

- e'j

A „Mozdulj Nyíregyháza" programkeretén belül továbbra is folytatódik a Váci Mihály Művelődési
Házban a Szenior Örömtánc, és e program kertében számtalan mozgási lehetőség áll rendelkezésükre
ingyenesen a város nyugdíjasainak a város különböző helyszínein. A Szenior kondi-park szintén
lehetőséget biztosít az idősek sportolására, mozgásra.

A Városi Stadion ad helyet ingyenesen májustól októberig minden csütörtöki napon 9 és 12 óra között
szinte minden sportágban. Jelenleg 520 regisztrált nyugdíjast tartanak nyilván. Október 31-én közös
fotózással, köszöntésekkel, díjazással és közös ebéddel zárult az ez évi sorozat.
2019. október l-én az Idősek Világnapjának megünneplése a Continental Arénában történt az előző
évben tapasztalt nagyszámú érdeklődésre tekintettel. Nemcsak a küzdőtéren elhelyezett székek,
hanem sok helyen a lelátók is megteltek.
Harmadik alkalomma l került megrendezésre az Állatparki Örömséta. Mivel az időjárás nem volt
bíztató, így esőnap is volt. Igaz, hogy csak borult volt az ég az eredetileg meghirdetett napra, de sok
embert visszatartott, így ez évben két naposra sikerült. A résztvevők száma több mint 1.800 fő.
Ingyenes

jogsegélyszolgálatot

biztosítunk

a

nyugdíjasok

számára

Dr.

Tirpák

György

közreműködésének köszönhetően.

Az Önkormányzat továbbra is pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város
területén működő civil szervezetek programjainak megvalósítását. Karácsonyi pályázat címén idén
7,5 millió Ft-ot juttatnak el a szervezetek felé.
A karácsonyi csomagban idén minden öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy időskorúak járadékára
saját jogán jogosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy részesül a helyi rendeletben
meghatározottak szerint.
Nagyobb rendezvényeken és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot tartottak, amit igen nagy számban vesznek igénybe az idős
emberek.
A Tanács rendezvényeiről, alkalmaikról, az időseket érintő hírekről rendszeresen tájékoztatja a
Nyíregyházi Naplón, Nyíregyházi Televízión keresztül Nyíregyháza nyugdíjas lakosságát.
Összefoglalva : az ldősügyi Tanács ez évben is folytatta azt a munkát, ami célkitűzésként

megfogalmazásra került az ldősügyi programban, valamint kiegészítve az idős társadalom tagjai által
megfogalmazott igényekkel. A Tanács ötéves megbízatása alatt nyerte el Nyíregyháza második
alkalommal 2016-ban az ldősbarát Önkormányzat díjat. A pályázatban bemutatott tevékenysége
alapján érdemelte ki e címet, amelyhez a Tanács tagjai is aktív tevékenységükkel igyekeztek
hozzájárulni.
A Tanács aktív tagjai 2015-2019 között: Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, Fintor Károlyné, Földesi János,
Ilosvai Gábor, Maczinkó Mihályné, Szabóné dr. Csiszár Gabriella, Telepóczkyné Farkas Márta.
Ezúton köszönöm a Tanács tagjainak a megalakulástól a köz érdekében végzett önzetlen
tevékenységüket, aktivitásukat.

•
A város területén több, az idősekért, az idősek életkörülményeinek és életfeltételeinek javítása
érdekében tevékenykedő szervezet működik. A Tanács köszöni a szervezetek munkáját,
tevékenységét, azokat a programokat, rendezvényeket, amelyek megszervezésében, lebonyolításában
részt vettek és örömet szereztek idős embertársaiknak.

Nyíregyháza, 2019. november 18.

'

Fintor Károlyné
az ldősügyi Tanács titkára

A beszámolót a 2019. november 27-i ülésen fogadta el az

ldősügyi

Tanács.
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Ügyiratszám: SZOC-41-90/2019.
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita

El ő t e rj esztés

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

·······~~;~~;~~r······
polgármester

r~

......................................I:................ .
Jás VMenynért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvé nyességi véleményezést
végző személyek aláírása
~

~{./L/e------->

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
{

1

l (

.................................................................
'
Fa ragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) szerint az állam
gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt
nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról. Az Nkt. 74. § (2) bekezdés szerint az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
(továbbiakban: SNI) gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása gondoskodik.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztése kiemelt feladat
az óvodákban .
Az Nkt. 4. § 25. pontja alapján „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
(látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zava rral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd".
Az Nkt. 8.§ (3) bekezdés szerint Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában
foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet . A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás
időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.
Az Nkt. 15/A. § alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés - oktatását végző nevelésioktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési - oktatási
intézmény gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019. évi októberi
statisztika alapján 54 gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényű szakvéleménnyel, s részükre a szakértői
véleményben meghatározott óraszámban kell fejlesztést biztosítani.
Az Nkt. 15/A. § (2) bekezdése szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és
működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott
óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ
fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek
közreműködésével kívánjuk biztosítani az elmúlt évekhez hasonlóan.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között megkötött
jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási szerződése 2019. december 31. napjáig érvényes.
Az egyeztetések alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ a továbbiakban is együttműködni kíván
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával az előző években meghatározott feltételek szerint.
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A köznevelési feladatok támogatása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint biztosított. Az óvodai nevelésben részesülő
integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Az adott csoportokban két-három főnek kell számítani a
sajátos nevelési igényű gyerekeket a szakértői véleményekben meghatározottak szerint.
A megbízott bruttó 5.100.-Ft/óra megbízási díjért, maximum havi 360 óra+lS % időkeretben 2020. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra látja el Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott Óvodák intézményegységeiben az SNl-s gyermekek fejlesztési feladatait a
szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményben leírtak szerint. A feladatellátás helyszínei és a
fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév
során változhat, annak megfelelően, ahogy újabb szakértői vélemények kerülnek kiállításra.
A fent leírtakra tekintettel javasoljuk 2020. január 1. napjától 2020. december 31-ig tartó határozott
időtartamú szerződés megkötését a Nyíregyházi Tankerületi Központtal.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, valamint az
annak mellékletét képező feladat-ellátási szerződést elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. december 10.
Tisztelettel:
Df \Kov_fü Fere,r;ic

p~garmester
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HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ ••... /2019.

(XII. 19.) számú

határozata
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási
szerződés elfogadásáról
A

Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban fogla ltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés
tartalmát a határozat melléklete alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
aláírására.

2.

képező

feladat-e llátási

szerződés

3.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a fe ladatellátáshoz szükséges előirányzatot az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítsa.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
Határidő : 2020. január 31.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.

A Közgyűlés tagjai
A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Nyíregyházi Tankerületi Központ 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Irattár
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Melléklet a .../2019. (XII. 19.) számú határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban
amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett -, székhelye:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám: 15731766-2-15
számlavezető, bankszámlaszám : OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban : Önkormányzat
másrészről

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b képviseli:
Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15,
ÁHT azonosítója: 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00336853-00000000, KSH
statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerületi Központ
együttesen szerződő felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
Előzmények

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

Tárgya

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a
továbbiakban : óvoda) 2020. január l-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi
hálózat útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód keretében történő, a
gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátását, amennyiben a
gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű, képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik (a
továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás).
A felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak
akadályoztatásával.
3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos alábbi
feladatokat:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) adminisztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása).
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi
intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
b) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
dj segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
e) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben,
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében.
S. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa folyamatosan
tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek segítséget nyújt a
diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális
eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről. A meghatározott feladatellátás az
óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben történik.
A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben
történik. Az ellátáshoz szükséges speciális eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a
Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult használni.
6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet
megelőző augusztus 10. napjáig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi Tankerületi
Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszámról, SNI típusról, melyre igénybe kívánja venni az
utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás, helyszín biztosítása) az
illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet.
Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma
és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre a felek figyelemmel
lesznek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során.
7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről,
az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről.
A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei

8. A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként bruttó 5.100.Ft/óra megbízási díjra jogosult, mely tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A
Nyíregyházi Tankerületi Központ maximum havonta 360 óra+lS % ellátását vállalja .
9. A Tankerületi Központ a 8. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően, az
Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, azaz óvodai intézményvezető által, a tárgyhónapot követő
hó 4. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött
teljesítésigazoló dokumentumok birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára. Az
Önkormányzat a Tankerületi Központ által tárgyhónapot követő hónap 10-ig benyújtott számlán szereplő
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-500;
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

PO LGÁRMESTERE

összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
átutalással megfizetni a Tankerületi Központ 10044001-00336853-00000000 számú bankszámlájára.
Szerződésszegés

és jogkövetkezményei

10. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben {a
továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
A felek együttműködése, kapcsolattartás
11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást
haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni.
12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési
osztályvezető .

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ

részéről :

Dr. Veress Mária igazgatási jogi referens.

Záró rendelkezések
13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra kötik.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az
irányadóak.
15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll.

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

Nyíregyháza, 2019 . .„

.... „ „ . „„ „.„ .. „ „ . „ „ „ .

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

Nyíregyháza, 2019 . „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ..

Nyíregyházi Tankerületi Központ
Gaszperné Román Margit
Tankerületi Központ Igazgató
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Előterjesztés

- a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
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Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője
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Tomasovszki Anita
Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

törvényességi véleményezését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

(.! {•' ( Ú1'·
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

A beszámolót véleményezi:
Köznevelési, Kulturáli s és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a 2012 . évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, 2013.

november 28-i ülésén a 253/2013. (Xl.28.) számú határozatával létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár
Bizottságot, megválasztotta tagjait és elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Nyíregyházi
Települési Értéktár Bizottság alakuló ülésére 2014. március 6-án került sor.
A Bizottság megszervezi a településen
fellelhető

fellelhető

nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen

nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A Bizottság

feladatát képezi Nyíregyháza város természeti, épített, a néphagyományból eredő , kulturális, gazdasági,
gazdálkodási és történelmi értékeinek megőrzése, valamint az itt született, vagy életük során, Nyíregyházán
élt személyek szellemi örökségének feltérképezése.
A 114/2013. {IV 16.) Korm. rendelet 3.§ e) pontja alapján a Települési Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb
a félévet

követő

hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek. Ezen kötelezettségtételnek

eleget téve számol be a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. második félévben végzett
tevékenységéről

szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. december 04.

..;....-s=<-~
Doka Diána
osztályvezető
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Melléklet a KULT/242-1/2019. számú el őterjeszté shez
HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„ .... ./2019.

(Xll .19.) számú

határozata

a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
2019. második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Telepü lési Értéktár Bizottság 2019. második félévben végzett
tevékenységéről

szóló beszámolót elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezet i egységeinek vezetői
3./ Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság tagjai
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KULT/242-2/2019.
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. év második félévében
végzett tevékenységéről

Nyíregyháza

Megyei Jogu

Város

Közgyűlése

a magyar nemzeti

értékekről

és a

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

Értéktár

Bizottság

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatát.

Az

Értéktár

megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének
biztosítása. A Közgyűlés 256/2013. (Xl.28.) számú határozatával a Települési Értéktár
Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, valamint a Közgyűlés elfogadta a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és

Működési

Szabályzatát. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került

sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos
tennivalókat.
A Bizottság döntéseit és az aktualitásokat a www.nyiregyhaza.hu honlapon tekinthetik meg az
érdeklődők.

A Bizottság több feladatnak igyekszik megfelelni a továbbiakban is. Legfőbb cél az, hogy a
nyíregyházi lakosság minél szélesebb körben ismerje meg magát a törvényt, annak hátterét és
fontosságát, illetve felhasználóbaráttá tett űrlapon jelöljön is a helyi értékekből.
Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a
települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm . rendelet 1.sz. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út
esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Települési Értéktár Bizottságnak. A
Bizottság a javaslatokat megvizsgálja az alábbi szempontok szerint:

•

a javaslat megalapozottsága,

•

jogszabálynak való megfelelés.
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Ezt követően a Bizottság dönt a Települési Értéktárba történő felvételről, a hiánypótlásról vagy
a javaslat felvételének elutas1tásáról és döntéséről a javaslattevőt írásban értesíti.
A Bizottság határozatai alapján 2019. november 30. napjáig összesen 48 nemzeti érték került
felvételre a Nyíregyházi Települési Értéktárba, melyek a www.nyiregyhaza.hu honlapon
megtekinthetők . A Bizottság, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a

nemzeti értékek adatait továbbküldte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba.

A

Nyíregyházi

Települési

Értéktár

Bizottság

Értékes

Esték

címmel

2015.

programsorozatot indított, mely nagy sikernek örvend a helyi értékek iránt
körében. A program általában minden hónap 16. napján 16.00 órakor

évben

érdeklődők

kezdődik

a nemzeti

értékhez kötődő helyszínen.
2019. második félévében két előadásra került sor. Szeptember 16-án a Nyíregyházi
Törvényszék épületét egy vetítéssel és sétával egybekötött előadás keretében Sterné dr. Deák
Andrea törvényszéki bíró és sajtószóvivő mutatta be az érdeklődőknek, november 25. napján
Szemerey Ádám, a nyíregyházi Vasúttörténeti Kör elnöke tartott egy vetítéssel egybekötött
előadást

a nyíregyházi villamosközlekedésnek emléket állító Bvill 812-es számú kocsi

történetéről.

Egyre

többen

jönnek

az

Értékes

Esték

c.

rendezvényre,

már

Fehérgyarmatról,

Vásárosnaményból, Kisvárdáról, Budapestről is érkeznek érdeklődők.

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság fontosnak tartja, hogy a lakosságot minél jobban
bevonja a Bizottság munkájába, ezért 2019. december hónapban fotópályázatot hirdetett
"Egy kép többet ér ezer szónál" - Nyíregyháza értékei fotókon címmel, melyen egyéni alkotók
vehetnek részt. A pályázat célja a nyíregyházi értékek felkutatása és a Nyíregyházi Települési
Értéktárba felvett nemzeti értékek népszerűsítése.
Az értékek népszerűsítése érdekében a városi rendezvényeken is részt veszünk, valamint a
média megjelenések által is felhívjuk a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális
rendezvényeinkre, pályázatainkra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő
hónap utolsó napjáig köteles működéséről beszámolni a Közgyűlésnek.
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A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság megalakulása óta az alábbi javaslatokat vette fel
a Nyíregyházi Települési Értéktárba:

1. Bessenyei-szobor (Nyíregyháza első köztéri szobra)

1899. május 9-én avatták fel Nyíregyháza első köztéri szobrát, a Bessenyei-szobrot a
megyeháza előtti parkban . Kallós Ede alkotása ma is az ország egyik legszebb író- szobra, a
Szabolcs megyében, Tiszabercelen született Bessenyei György (1747-1811) bölcsész-költőnek,
Mária Terézia testőrének, a filozófusnak és nemzetnevelőnek állít emléket. A szobor
felállítását előkészítő munkálatok, majd az országos érdeklődést kiváltó nagyszabású avatási
ünnepély és ünnepségsorozat fő szervezője az alig másfél éve megalakult Bessenyei Kör volt.
A művészi kivitelezésű talapzatot Balázs István készítette Kosztolányi-Kann Gyula műépítész
tervrajza alapján. A szobor felállítását még 1889-ben javasolta Kovács István törvényszéki bíró,
és a nyíregyházi és innen elszármazó értelmiség élére állt a kezdeményezésnek. Országos
gyűjtést

szerveztek, és majd tíz éves

előkészítő

munkálatok után 1898

őszére

el is készült a

szobor, de Erzsébet királyné meggyilkolása és a nemzeti gyászév miatt 1899 tavaszára
halasztották az átadó ünnepséget. A szoboravatás jelentős esemény volt Nyíregyháza
életében, a vármegye minden településének vezetője vagy képviselője jelen volt az
ünnepségen. A Bessenyei-szobornál a Magyar Királyi
díszelőadás

Testőrség

tagjai álltak

díszőrséget.

Este

volt a színházban, majd vacsora a Korona Szálló nagytermében. Nyíregyháza

számos emlékhellyel tiszteleg ma is szellemi elődje előtt, a nevét viselő Bessenyei Társaság
(1987-) pedig gondozza és továbbhagyományozza örökségét. A szobrot 1928-ban helyezték
át a múzeummal szemközti parkba, - akkor Dessewffy, ma - Bessenyei térre.

2.Bokortanyák

Nyíregyházát

körülölelő

bokortanyák

egész

Magyarországon

egyedülállóak.

településszerkezettel és tanyaszerkezettel ma már alig találkozunk. A

kedvező

Ilyen

feltételek

hatására 1753 őszén Szarvasról, Békéscsabáról, Mezőberényből és Orosházáról mintegy 300
család költözött át, akikhez később a Felvidékről is csatlakoztak. A kétnyelvűség jelenléte
(tótul=szlovákul és magyarul beszélés) váltakozó volt a tirpákság körében és történelmében.
Viszontagságok során, önerőből építették fel 1786-ra az Evangélikus Nagytemplomot. A
Nyírség természetes felszíni adottságait kihasználva, lehetőleg itatóhelyek körül, spontán
megtelepedés útján jöttek létre az ideiglenes szállásföldek, amelyek a későbbi a
településmagok lettek. Helyüket nem mérnökök jelölték ki, mint az Alföld más helyein .
Mintegy száz éven keresztül tartozéktelepülésként, kettős szálláselv szerint működtek, az
állattenyésztés,majd a földművelés érdekeit szolgálták, földközösségben művelték a határt. A
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gazda állandó lakhelye a városban volt. Minden szálláscsoportnak az ott legjobban elterjedt,
vagy legősibb településű család adta meg a nevét. A „bokor" elnevezés a 19. század közepétől
terjedt el. Többnyire egy központi tér (tanyaköze) köré szervezett, csoportos kis település, azaz
bokortanya alakult ki.1952-ben

összevonták a tanyákat, a közigazgatási

átrendezés

következtében 3 nagyobb község alakult ki: Nagycserkesz, Nyírtelek, Kálmánháza. Az 1980-as
években a legnagyobb, főutak menti bokortanyát kiemelték, belterületté nyilvánították:
Manda- és Vajdabokrot,

Felsősimát

és

Rozsrétszőlőt.

3. Nyíregyházi Cantemus Kórus munkássága
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában 1958 óta folyik az ének-zene tanítása Kodály
Zoltán zenepedagógiai elképzelése szerint. 1975-ben alakult meg a Kodály Zoltán Általános
Iskolában a Cantemus Gyermekkar, amely a vidéki kórusok között hihetetlenül nagy ívű
karriert futott be. Azóta mar a Cantemus család tagja a Pro Musika Leánykar, a Cantemus
Vegyeskar is. A Cantemus sok nemzetközi elismerés tulajdonosa, Nyíregyháza egyik
büszkesége. Az iskola nagy létszámú növendékeibő l több kórus is szerveződött. A Nyitnikék
kórus a legkisebbeké, őket követi a Napsugár kórus, a Cantemus Fiú Vegyeskar és a Cantemus
Gyermekkórus, amely vezetőjével, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnaggyal 1974 óta a világ
számos nemzetközi versenyén állhatott a dobogó legfelső fokára . Az iskola volt növendékeiből
alakult 1986-ban a ma már nemzetközi hírnévre szert tett Pro Musica Leánykar, 1988-ban a
Banchieri Énekegyüttes, 1998 óta pedig folyamatosan működik a Cantemus Vegyeskar, majd
a Cantemus Ifjúsági Vegyeska r is a kóruscsalád része lett. A világ különböző tájain
hangversenyeztek Venezuelától Ausztráliáig, Kanadától Japánig, az USA-tól Koreáig, de Európa
számos országában is megfordultak.Világhírű mesterek vezényelték őket, többek között
Leonard Bernstein, Doráti Antal, Seiji Ozawa, Joó Árpád és Guiseppe Patane. A világ
legjelentősebb

kórusversenyein együtteseink eddig több mint 50 első díjat szereztek. 1989-

ben elnyerték a Magyar Művészetért Alapít vány Nagydíját, 1993-ban a Bartók Béla-Pásztory
Ditta-díjat és 2004-ben a Magyar Örökség díjat is.

4.Nyírség Táncegyüttes munkássága

Az Együttes 1974-ben alakult meg Nyíregyházán. Célja a Kárpát-medencei magyarság népi
hagyományainak és tánckultúrájának minél széleseb b körben való megismertetése. A Nyírség
Táncegyüttes sokszoros Kiválóan Minősült Együttes, Csokonai Vitéz Mihály Közösség-díjas,
Megyei és Országos Prima-díjas, Pro Urbe-díjas, háromszoros Ki mit tud? győztes társulat,
amely rendszeres résztvevője hazai és külföldi szakmai fesztiváloknak. Legutóbb 2013
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júliusában

szereztek

bronzérmet

az

Isztambul

melletti

Büyükcekmece

nemzetközi

folklórfesztiválján, majd októberben immár itthon nyerték el a Kállai Kettős Néptáncfesztivál
legmagasabb nívódíját, a Fesztiváldíjat. A társulat fontosnak tartja a magyar, valamint a
Kárpát-medence néptánc- és népzenei kincsének népszerűsítését itthon és a nagyvilágban. A
táncegyüttes tagjai részt vettek a Fölszállott a páva televíziós folklórvetélkedőben is. A hiteles
forrásokból gyűjtött, megtanult és újraalkotott táncok a próbateremben nyerik el végső
formájukat, s színpadi produkciókban teljesednek ki. Középiskolai tanulók, főiskolai és
egyetemi hallgatók, néptánc pedagógusok és „civil" foglalkozású fiatalok gyűlnek össze
esténként azért, hogy meglehetősen kevés szabadidejük nagy részét az individuális magyar
néptáncok

csoportba

szerveződött

tanulási

formájának

szentelhessék

a

Nyírség

Táncegyüttesben. A társulat 2014-ben ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját.
Művészeti vezetője Demarcsek György, Csokonai-díjas, Örökös Aranysarkantyús Táncos és a
Népművészet

Ifjú Mestere.

S.Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely

Nyíregyháza háromszáz hektáros tölgyese mélyén található Sóstógyógyfürdő. A 11 névadó" a
9,5 hektár területű, két részre osztott, sós vizű szikes tó, amelynek átlagos mélysége 1,5
méter. A gyógyvízzé

minősített

termálvíz kiválóan alkalmas gerincbetegségek, reumatikus,

mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére, rehabilitáció és utókezelés esetén. A
város asszonyai 1794-ben kaptak engedélyt arra, hogy Sóstón ruhát mossanak, három
évtizeddel később pedig már megépült az első, négy káddal működő fürdőház és a vendéglő.
A gyógyvíz és az

erdő

vonzerejének bizonyítéka az 1866-ban megépült alpesi stílusú Svájci-lak,

a kor hangulatát a mai napig őrző panzió. Falai között megfordult sok művész, politikus, köztük
Blaha Lujza,Krúdy Gyula,Karinthy Frigyes. A városi polgárok, iparosemberek, bohém művészek
kedvelt találkozóhelye volt az 1911-ben megépült Krúdy Szálló és annak terasza, valamint
mellette a szép vonalvezetésű, ma már műemlék víztorony. A Szeréna-lak 1914-ben
épült. 1911-től kisvasút, maJd 1927-ben a műút kötötte össze a várossal. A 12 hektáros tó
egyik részét az 1930-as évektől szabad stranddá alakították. Új fejezet kezdődött
Sóstógyógyfürdő

történetében az 1950-es évek végén, amikor a szikes vizű tó már nem

elégítette ki a lakosság igényeit, s felfedezték, hogy a föld alatt 50 fokos hévíz rejlik. A sikeres
kutatás eredményeként megépült a Parkfürdő. Sóstógyógyfürdőn a pihenés helye a minden
igényt kielégítő Hotel Fürdőház, a Tófürdő, valamint az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdő.
2013-ban

nyilvánították

élményfürdőhöz

gyógyhellyé

Sóstógyógyfürdőt.

2015-ben

megnyílt

az

kapcsolódó, minden igényt kielégítő új gyógyászati szárny.

s

,....

J

6.Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi értékek

gyűjtőhelye

A Sóstói Múzeumfalu tervezése 1964-ben kezdődött, az építő munkálatok elindulására
azonban csak 1970-ben került sor. A Múzeumfalu első része 1979-ben öt berendezett
parasztportával nyílt meg a látogatók előtt. Azóta a 7 és fél hektáros terület beépült, és már
több mint 80 építmény képviseli Északkelet-Magyarország sokszínű népi építészetét. Az
épületek túlnyomó többsége eredeti, ami azt jelenti, hogy egykori helyszínükről pontos
felmérések alapján történt meg az áttelepítésük .Az 1970-es évek elején szakemberek által
készített telepítési terv alapján történt a kiválasztott épületek áttelepítése, amelynek
eredményeként

ma

a

múzeumfalu

egykor

a

Felső-Tisza-vidékre

jellemző

orsós

településszerkezetű falu képét mutatja, utcáin a porták szigorú rendben sorakoznak egymás

mellett, a kiteresedő faluközpontban áll a templom a harangtoronnyal, az iskola, a szatócsbolt,
a kocsma és a református parókia épülete. Az épületeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt
kisebb tájáról -

Szatmár,

Bereg,

Rétköz,

Nyírség, Nyíri Mezőség -

telepítették a

múzeumfaluba. A berendezésnél a szakemberek arra törekedtek, hogy a tárgyak ugyanarról a
településről származzanak, ahonnan az épület. Ritkán előfordult, hogy a lakóházat a

bútorzattal együtt sikerült megvásárolni, mint például a pócspetri és a tiszadobi házak
esetében. Vannak olyan épületek is, amelyek nem eredetiek, másolatban készültek el. A
paticsfalas, zsindellyel fedett református templom a Kárpátaljához tartozó egykori beregi
település, Kisdobrony főterén állott, s több mint 100 évvel ezelőtt bontották el. A Sóstói
Múzeumfalu hazánk legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma.

7. Sóstó Zoo
A nyíregyházi Állatpark, már több mint egy évtizede városunk egyik büszkesége. A Nyíregyházi
Állatpark az ország legnagyobb vidéki állatgyűjteménye, 2015-ben és 2018-ban Európa legjobb
állatkertje lett kategóriájában.

Magyarország talán

legimpozánsabb állatgyűjteménye

nemcsak attól érdekes, hogy több mint 500 faj 5000 képviselőjét látjuk, hanem a különleges
hangulatot árasztó sóstói tölgyerdőtől is.A 35

hektáros területen

kontinensenkénti

felosztásban láthatóak az állatok azért, hogy az ide látogató egy nap alatt virtuálisan
végigjárhassa a Földet s megfigyelhesse annak sokszínű élővilágát. Évente több mint 450 OOO
ember látogat el a Nyíregyházi Állatparkba, amely a hagyományos állatkerti sétán kívül egész
napos programot, szórakozást, kikapcsolódást nyújt csoportok és családok számá ra is. Ilyen pl.
a majomerdő, ahol órákat eltölthetünk, miközben a madagaszkári makik jópofa játékain
derülünk, de kellemes időtöltés az Ócenárium üvegalagútjában időzni, figyelni a cápákat és a
6
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szebbnél szebb halat. A napi háromszori fóka-show rengeteg nézőt vonz, ahogy az úszó
jegesmedvék is. Nem mindennapi élmény tevegelni sem, a sóstói tölgyerdőben utazni a
sivatag hajóján. A park minden évben új, különleges látványelemeket felvonultató kifutókat
mutat be az ide látogatóknak. A tavalyi esztendőben megnyílt a Viktória ház, ahol elsősorban
az Amazonas menti élővilág tárul szemünk elé, vagy az idén átadásra került Andok világa, ahol
egy függőhídról letekintve a dél-amerikai hegyvidék jellegzetes faunája kerül bemutatásra.
A hosszú séta után bizonyára jólesik a park híresen ízletes menüiből választani a Bambusz
étteremben

vagy

a Hotel

Dzsungelben,

Magyarország első

állatkerti

szállodájában

megpihenni.

8. Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága

1957 őszén Dalanics György népművelő megalakított egy tánccsoportot, mely a kitartó,
szorgalmas munka eredményeként együttessé nőtte ki magát. Ekkor vették fel a „Sza bolcs"
Táncegyüttesnevet, mely Nyíregyháza legrégebbi amatőr néptánc közössége.1968-tó l az
együttes rendszeresen részt vett hazai és külföldi fesztiválokon, Franciaország, Belgium,
Hollandia, Anglia, Németország, Ausztria, Csehszlovákia, Szlovákia, Lengyelország, Kárpátalja,
Erdély,

Olaszország, Spanyolország

különböző

táncversenyein,

a hazai

Ki

mit tud?

tehetségkutató rendezvényein. Szakmai munkájukat számos díjjal ismerték el: Megyei Nívódíj
Verseny 1. helyezése, nemzetközi néptánc fesztiválok 1. helyezése, Arany- és Kiváló
minősítések,

különdíjak, oklevelek jelzik sikereiket. A Szabolcs Néptáncegyüttes szakmai

munkájának célja a kulturális örökség megóvása. Felvállalják olyan rendezvények szervezését
és lebonyolítását, amelyek során a néptánc hagyományait,

kiemelkedő képviselőit

interaktív

programok keretében mutatják be az érdeklődőknek. A Szabolcs Néptáncegyüttes kiemelt
figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére, ennek érdekében immár egy évtizede szerveznek
táncházakat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskoláinak kollégiumaiban. Táncaikban őrzik
a Kárpát-medence folklórjának hagyományait, de eltökélt szándékuk olyan alkotások
létrehozása is, melyek a mai kor emberének gondolat- és érzésvilágát tükrözik. Céljuk, a
folyamatos

belső

alkotómunka

mellett

olyan

művek

felújítása,

melyek

valamiko r

meghatározó, „alapművei" voltak a hazai néptáncművészetnek. A tánccsoport fennállása óta
közel 3000 táncos képzését, sikerét biztosította.
9. Tirpák népi építészet

A jellegzetes tirpák lakóház vert falú, szarufás tetőszerkezetű, nádtetős, elöl felső
csonkakontyos, hátul eresztett végű. A házakat kezdetben döngölt földből, majd vályogból
építették. Az építkezés egész menete segítséggel, kalákában történt.Az épületek előtt
7
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faoszlopos tornác található. Amikor a padlás tároló funkciót is betöltött, itt helyezték el
középen a padlasfeljárót. Az udvari homlokzatok tapasztottak, meszeltek, alul 50 cm-es barna,
szürke vagy sötétkék lábazati festéssel ellátottak. A meszelés mellett Nyíregyházán és a
tanyabokrokban gyakori volt a belső felületek és a kemencék, illetve a külső falak színes
pingálással vagy pingáló papírral történő díszítése, majd a későbbi időkben hengerlése. Az
átlagos tirpák lakóház soros elrendezésű, szobából, konyhából és kamrából álló építmény. A
nyíregyházi módos tirpák gazdáknál nagyház + konyha + kisház + kamra + istálló + nyitott szín
tagolódású az épület, amelyet egy fedél alá építettek. Minden helyiség földpadozatos volt,
melyeket évente pelyvás sárral felmázoltak. Jellegzetes tüzelőberendezése a konyhából fűtött
búbos kemence. A hátsó házban vályogból készült berakott spór állt. Jellemző konyhai tűzhely
a szobai kemence szája előtti oldal padka a sarokban ráépített kör alaprajzú füstházzal, amelyet
Nyíregyházán

kutkának

neveztek.

A

füsttelenítést

a

szabadkémény

mellett

a

félszabadkémények és kamin-kémények szolgálták, amelyekben a húsfüstölést is végezték.
Szinte minden tirpák tanyán megtalálható volt a lakóházzal párhuzamosan épült nyári konyha
a kamrával. A kerítések a telkek határának jelölésére szolgáltak. A tirpák porták jellegzetes
gazdasági épületei voltak: a magtár, a galambdúc, a kútágas, a gabonás, krumplis, répás verem
és a hátsó részen elhelyezkedő hodály.

10. Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága

Krúdy Gyula {1878-1933) a magyar próza egyik legnagyobb, világirodalmi rangú alkotója.
Katona Béla az

első

nyíregyházi irodalmár, akit igazi Krúdy-kutatónak tekinthetünk, az

elkészült tanulmányainak gyűjteményét

11

Az élő Krúdy" címmel 2003-ban jelentette meg

városunk. A ma rendelkezésünkre álló leghitelesebb - bár nem teljes - statisztika szerint a
tizennegyedik és ötvenötödik éve közötti negyvenegy éves alkotói korszakában a következő
munkái jelentek meg: 86 regény, kisregény, 2382 elbeszélés, novella, mese és egyéb kisebb
szépprózai írás, 1780 cikk, publicisztikai írás, 30 színmű, jelenet, drámatöredék, összesen 200
kötet. A Krúdy-próza legfőbb sajátosságát a stílusban kell látnunk, már első monográfusa,
Perkátai László megállapította, hogy Krúdy legnagyobb alkotása és

11

írói egyéniségének

legmélyebb megnyilatkozása" a stílusa. Ezt a szakirodalomban gyakran metaforikusan
11

gordonkahang"-nak nevezte. Emellett legalább felsorolásszerűen meg kell itt említeni még

írásainak a következő lényeges poétikai-narratológiai sajátosságait: hagyomány és újítás
egysége, a cselekményesség háttérbe szorulása, az elbeszélői szerepek átalakítása, az i dő és
az emlékezés

kitüntetett szerepe, elégikus és ironikus egymásba játszatása.Néhány

jelentősebb műve: Nyíri csend (elbeszélések, 1903), A podolini kísértet (regény, 1906), Szinbád

ifjúsága {novellák, 1911 [1912-es évszámmal], Szinbád utazásai {novellák, 1912), A vörös

8
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postakocsi (regény, 1913), Őszi utazások a vörös postakocsin (regény, 1917), Aranykéz utcai
szép napok (novellák, 1916), Napraforgó (regény, 1918), N. N. (kisregény, 1920), Hét bagoly
(regény, 1922.), Boldogult úrfikoromban (regény, 1930), A tiszaeszlári Solymosi Eszter (regény,
1931).

11. Szikora Tamás festőművész alkotásai

A Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Érdemes Művész, a magyar neokonstruktivizmus
kiemelkedő

mestere Nyíregyházán született 1943-ban .. A leningrádi Kalinyin

Kohómérnöki Karán szerzett diplomát 1968-ban. Két év múlva már a

Műegyetem

Képzőművészeti

Főiskolán Fónyi Géza, Veres Sándor, Sarkantyú Simon tanítványa. 1977 és 1980 közt Derkovits-

ösztöndíjas, majd 1982-1991 közt az Esztergomi Tanítóképző Főiskola docense, 1985-1986ban

az

Iparművészeti

Főiskola

meghívott tanára.

Művészetének

kimagasló szakmai

elismeréseként tagja lehetett a szentendrei Régi Művésztelepnek, majd a Művészetek
Fővárosában , Párizsban másfél évet töltött a Cité des Arts-ban a Pollock-Krasner Alapítvány

támogatásával.
művészetének

1992-től

fő

évente két hónapot dolgozott itt. Amikor 1994-ben rátalált

motívumára,

a dobozra,

innentől

számítja

a képzőművész

saját

kiteljesedését. Alkotásain a tér és a sík bonyolult játékot űz a szemlélőből. Hiszi, amit lát, vagy
látja, amit hisz? Örök, megfejthetetlen rejtélye ez Szikora Tamás festőművésznek. Egyéni és
csoportos kiállításon a világ számos országában tekintették meg alkotásait, de
közgyűjteményekben

őrzik műveit

a Magyar Nemzeti Galériától Párizsig, Rómáig. Köztéri munkái láthatók

Vásárosnaményban és Nyíregyházán is. Képeiért magángyűjtemények versenyeztek. Ő, aki a
dobozok talán legnagyobb ismerője, évtizedeket szánt műtermeiben arra, hogy alkotásai
ablakot nyissanak a

létező

világon túli dimenziókra is.

Művészetének

paradoxona, hogy

őt

egyáltalán nem lehetetett kategóriákba zárni, avagy bedobozolni. Hagyatékát édestestvére,
dr. Szikora László kezeli.

12. 4 for Dance táncegyüttes eredményei, koncepciója

A 4 far Dance 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az álta luk nagy tiszteletben tartott magyar
néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még izgalmasabbá, s így egy
önálló stílust hozzanak létre. Az együttes 2009-ben Montrealban az UNESCO védnökségével
megrendezett Dance World Cup-on, a hivatalos Tánc Világkupán három kategóriában is -folk,
show, step - megszerezte a világbajnoki címet. A rangos versenyen a 4 far Dance a Dance
World Cup legtöbb díját nyerő együttes különdíját is megkapta. A BBC egyik legnagyobb showjának sztárvendégeként a Tonight is thenight-ban szerepeltek. 2011 februárjában az együttes
9

az Európai Unió soros elnöke tisztét betöltő Magyarországot képviselve Pekingben, a
Chaoyang Parkban egy héten át 14 produkcióban mutatkozott be 470 OOO néző előtt. A 4 for
Dance meghívást kapott a világ egyik legnagyobb fesztiváljára , az edinburghi Fringe-reis. Az
együttes Algériában az Európai Unió kulturális fesztiválján három alkalommal is fellépett.
Szerepelt még Brüsszelben, az Európai Parlamentben - büszkén képviselve Nyíregyházát és
Magyarországot -, de felléptek már New York, Peking, Melbourne, Sydney, Amman, Los
Angeles, Párizs, London, Hanoi, Ho Si Minh, Kairó, Moszkva, Phoenix, San Diego, Havanna,
Monaco neves színpadain és számos európai és világvárosban.2011-ben a Szabolcs-SzatmárBereg megyei VI. Megyei Príma Díj közönségdíjasai lettek, valamint jelölték őket a Magyar
Népművészet és Közművelődés kategóriában.2012-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként Nyíregyháza városért

emlékérem - Benes Kálmán-díjával jutalmazta a 4 for Dance-t. A csapat népszerűsége azóta is
töretlen, hiszen a 4 for Dance értéket közvetít, kultúrát táplál, és mindezeket a mai kor
szellemében, sok humorral fűszerezi.

13. Bárány Frigyes művészeti tevékenysége

Bárány Frigyes Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész Budapesten született 1930-ban.
Hivatásos színészként 1957-ben kezdte pályáját a Déryné Színháznál, majd Debrecen,
Budapest (József Attila Színház), Győr, Szolnok, Pécs teátrumaiban játszott. Országos hírnevet
Az aranyember

című,

1962-ben készült filmben szerzett Kacsuka kapitány szerepében. Az

akkor még ismeretlen, fiatal színész Béres Ilona, Gobbi Hilda, Krencsey Mariann, Latinovits
Zoltán partnereként robban be a művészeti életbe. Felfigyeltek rá a

rendezők

is, azt

követően

több mint hatvan filmben forgatott. Színpadi bemutatóinak száma 167. Hazánk egyik
legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínészeként hangja 156 szinkronszerepben hallható.
Nyíregyházára a Móricz Zsigmond Színházhoz 1981-ben, az önálló társulat alakulásakor
szerződött,

így lett a színház alapító és örökös tagja. Bárány Frigyes, a nemzet kiváló

művésze

2014. évben ünnepelte pályájának 55 éves jubileumát. Számos kiemelkedő alakítás fűződik a
nevéhez, így a Móricz-klasszikusok. Repertoárjában megtalálható a világirodalom óriásainak
több jelentős műve, a magyar írók mellett Shakespeare-től Csehovig számos karaktert keltett
életre. A könnyedebb, zenés műfajokban is megismerhette a közönség, például a Hyppolit, a
lakáj címszerepében vagy a My fair lady musical ezredeseként. Nagy sikerre l játszotta a
Csárdáskirálynő

operett hercegét is. Felkérésre egy alkalommal rendezőként is bemutatkozott

a gyerekeknek színpadra állított Tüskerózsa című mesejátékkal. Nyíregyházán az 1984-ben itt

kötött

házasságát

követően

telepedett

le. Tevékenysége

kitüntető

díszpolgári címmel.

Nyíregyháza városa megtisztelte a

elismeréseként

1997-ben
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14. Hősök temetője

Az első világháború kitörését követően, 1914 végén, Nyíregyházán egy kórházat létesítettek a
frontról hazatérő sebesült katonák ellátására. Az elhunytakat a kórház mellett kialakított
temetőben

hantolták el. 1916-ban a temető hivatalosan a Hősök temetője nevet kapta.

1924-ben a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatta a Hősök emlékünnepét, amely május
hónap utolsó vasárnapját a hősi halottak emlékének szentelte. A második világháború után a
temetőt

bezárták. 1989-től a temető gondozásában, a sírok rendbetételében, az emlékjelek

kijavításában és a megrongálódott sírkövek kicserélésében a város mellett nagy szerepet
vállalt a Nyíregyházi Városvédő Egyesület majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalat. A

temetőt

újra látogathatóvá tették és a felelevenített

megemlékezések egyik helyszíne is a
napján gyertyagyújtásokat sze rvez a

temető lett.2007-től

temetőbe,

amelyet az

Hősök

napi ünnepi

a Temetkezési Vállalat halottak
első

világháború kirobbanásának

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

A Hősök temetője 1997 óta helyi védettséget élvez. Az első világháború

kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából felújított, új kaput kapó sírkert olyan értéke a
városnak, amely a Hősök napi megemlékezésekhez és a halottak napi gyertyagyújtásokhoz
méltó színteret biztosít, méltó arra, hogy bekerüljön a települési értéktárba.
15. Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi tevékenysége Nyíregyházán

Dr. Eisert Árpád 1911. február 23-á n született Rozsnyón. A prágai Károly Egyetemen avatták
doktorrá 1936-ban. 1947. május 20-án került a nyíregyházi kórházba, papírok híján udvari
munkás státuszba. Dr. Körmendy-Ékes György se bész főorvos támogatásával munkába
lépésének másnapján már egy súlyos beteget operált. A negyvenes évek végén a nagy hasi
műtétek sorát végezte, része volt az epesebészet fejlesztésében . Azután következtek a
szívműtétek;

1948-ban egy szívsérültet operált, 1950. augusztus 21-én coarctatio aortae

miatti műtétet végzett egy 31 éves nőbetegen, amit korábban nemcsak hazánkban, de KözépEurópában sem végeztek. Majd 1951. január 26-án elvégezte az első sikeres tervezett
szívműtétet

egy 36 éves nőbetegen. Ez európai viszonylatban is úttörő beavatkozásnak

számított. A nevezetes műtét után fél évvel dr. Kudász József professzor Pécsre hívta, ahol
részt vett a pécsi szívse bészet megteremtésében. 1954. július 15-től osztályvezető
főorvosként tért vissza Nyíregyházára. A 1960-as években megfelelő felszereltség hiánya miatt

a szívműtétre szo ruló betegeket a debreceni klinikára irányította, ahova ő maga is átjárt
11
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operálni. Az első szívműtétet Debrecenben is Eisert Árpád végezte 1963-ban. Külföldi
kongresszusokon

nem

vehetett

részt.

Az

orvostudomány fejlődését

Nyugaton

orvoskollégáitól kapott különlenyomatok útján követte. Családi indíttatásának
számos nyelven beszélt. Klasszika-filológus édesapjától komoly humán

élő

köszönhetően

műveltséget

kapott.

Szenvedélye lett a versírás. A hagyatékból előkerült verseit fia, Eisert László jelentette meg
2011-ben. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, a Debreceni Orvostudományi Egyetem
címzetes docensi címét is megkapta.
Az alábbi műtéteket első ízben végzett el hazánkban Dr. Eisert Árpád:
1. Pericarditis constrictiva tbc. (páncélszív) miatti sikeres műtét

2. Aortaisthmus-stenosis
3. Elektív

(előre

műtét

eltervezett)

fejlettebb egészségüggyel

műtét

egy mitralis stenosisos betegen,

rendelkező

megelőzve

sok más,

európai országot is.

16.Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Az Evangélikus Nagytemplom Nyíregyháza legrégebbi műemléke, emellett az egyetlen barokk
műemlék

a városban. A békéscsabai után hazánk második legnagyobb evangélikus temploma.

A 18. sz. végén az újratelepített város lakosságának

döntő

többségét adó, közel 5000 lelket

számláló gyülekezet tagjainak saját vagyonából hitéletének monumentális épületet emelt, ami
generációkon keresztül büszkeséggel töltöttel el a közösséget. A gyülekezeti tagok a nemcsak
pénzbeli adományokkal segítették a munkát, hanem kezükkel építették a templomot. a gazdák
hordták Bodrogkeresztúrból a követ és Dobsináról a zsindelyt. Az evangélikus gyülekezet
napjainkban

kis

közösséget

alkot

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében,

hiszen

csak

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

működik

lutheránus közösség. A

templom szimbolizálja a városalapító evangélikus szlovák telepesek alázatos munkáját,
amellyel Nyíregyházát virágzó

mezővárossá

tették. Ma az Evangélikus Nagytemplom nemcsak

több mint 8000 főt számláló nyíregyházi gyülekezet, hanem minden városunkbeli polgár közös
kincse, a városkép emblematikus eleme, harangjátéka az elcsendesülésre, az

ősök előtti

tiszteletadásra szólít fel minket. A templom ma is szerves része a város életének, kulturális és
nemzeti ünnepek helyszíne, a városalapító, templomépítő

ősök

méltó emlékhelye.

17. A nyíregyházi huszár

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

Honvédség

megszületésétől

a városban állomásozott a magyar királyi kassai 5. honvéd

huszárezred II. osztálya a Honvéd utcai laktanyában. Hozzájuk érkezett 1891

őszén

a császári
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és királyi 14. huszárezred az ekkor átadott új nagy laktanyába. A másfél ezrednyi huszár és ló
elhelyezése

jelentősen

fellendítette a város gazdasági és társadalmi életét. Trianon után

lassan, de megindult a hadsereg újjászervezése, melynek keretében megszervezték a magyar
királyi 4. honvéd huszárezredet. Nyíregyháza katonai fontosságát jelentette, hogy 1928-tól az
1. és a 4. huszárezredet magába foglaló 2. honvéd lovasdandár parancsnokságát is a városba
helyezték. Számukra alakították át a Kállay Miklóstól {korábban Szabolcs vármegyei főispán,
később Magyarország miniszterelnöke) megvásárolt Dessewffy {ma Bessenyei) tér 15. számú

épületét, amely 2002-ig honvédségi célokat szolgált. Ekkor vált Nyíregyháza magasabb katonai
parancsnokság székhelyévé.1930-ban ez az alakulat a híres lovas generális Hadik András gróf
nevét vette fel. 1941nyarána4. huszárezred az 1. honvéd lovasdandár keretében elsők között
indult az orosz frontra. A világtörtén elem utolsó győztes lovasrohamát a nyíregyházi Mikecz
Kálmán huszár ezredes vezette 1941-ben nyikolajevi csatában. A második világháború végén,
a Duna-Tisza közén folytatott harcok során az ezred szinte teljesen felmorzsolódott. 1997-től
bronz lovasszobor őrzi a magyar huszár, a nyíregyházi huszár emlékét a város Országzászló
terén .
18. Dr. Erdész Sándor néprajzkutató, múzeumalapító szakmai munkássága

Dr. Erdész Sándor, a néprajztudomány kandidátusa olyan meghatározó személyisége volt
mind Nyíregyháza, mind a megye, sőt az ország tudományos életének, aki munkássága révén
nemcsak határainkon belül, hanem azokon kívül is ismertté tette a nevét. Dr. Erdész Sándor a
jászberényi Jász Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, s végül a Sóstói Múzeumfalu
néprajzos muzeológusa volt, ez utóbbinak 15 évig az igazgatója. Munkahelyéül a Jósa András
Múzeumot jelölték ki, ahol több mint 15 évig néprajzosként dolgozott. A folklorista Erdész
Sándor életében 1971-ben egy újabb fordulat következett be, amikor őt nevezték ki az épülő
Sóstói Múzeumfalu élére, hogy a kezdet nehézségeivel küszködő intézményből múzeumot
csináljon. A kutatómunkából a gyakorlati muzeológia területére került, pedig akkor már
megjelent az Új Magyar Népköltési Gyűjteményben a háromkötetes Ámi Lajos meséi. Ez
országos elismerést hozott számá ra: több mesekötet előkész ítése várta. Több mint 300
kisebb-nagyobb cikke, tanulmánya és kötete hagyta el a nyomdát, neve a mesekutatók között
Európa-szerte ismertté vált. Emellett 1979-re sikerült látogathatóvá tenni a múzeumfalut,
amelyet még további tíz éven keresztül igazgatott. Múzeumi munkájának fontos része volt a
néprajzi tárgygyűjtés. Tárgygyűjtései sorában a népi bútorok, a táplálkozás változatos tárgyai,
a pásztorművészeti tárgyak, a különböző kismesterségek felszerelései, szerszámai, a
földművelés

és állattartás tárgyai tanúskodnak sokoldalú érdeklődéséről.
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19. Dr. Korompay-Klekner Károly kórházszervező és sebészi tevékenysége

Dr. Korompay-Klekner Károly1883. augusztus 31-én született Budapesten. 1906-ban szerezte
orvosi oklevelét Budapesten, majd négy évig az 1. számú sebészeti klinikán Dollinger Gyula
professzor mellett volt

„műtőnövendék".

1910-ben került Nyíregyházára, ahol az Erzsébet

Közkórház pályázatot hirdetett sebészi főorvosi állásra. 35 évig dolgozott az akkori Erzsébet
közkórházban, ebből 31 évig igazgató főorvosként. Betöltötte az Országos Orvosszövetség
Szabolcs megyei, de a Magyar Sebésztársaság elnöki tisztét is. Beosztottait is szaktudásuk
fejlesztésére ösztönözte, ennek érdekében bevezette a kórházi tudományos üléseket
rendszerét. Igazgatói munkáját azzal kezdte, hogy a belgyógyászati betegeket elkülönítette a
bőr-

és nemi betegektől, számukra külön Bőr- és Nemibeteg Osztályt hozott létre. A

betegápolás szinvonalának emelésére irgalmas és diakonissza nővéreket alkalmazott. 1918ban önálló Szemészeti Osztály kezdte meg a munkát, de ellátták a fül-, orr-, gégészeti
betegeket is. Bakteriológiai és szövettani labor, valamint orvosi könyvtár alakult. Bevezette a
tudományos üléseket a kórházban, maga is publikált országos orvosi és helyi társadalmi
lapokban egyaránt. Legnagyobb fejlesztése volt az új kétemeletes sebészeti pavilon építése
1929-ben. Bevezette az ún. nagyobb műtéteket, például epe, strúma, de végzett nyúlajak
plasztikát is. 31 évig vezette a kórházat, melynek szomszédságában magánszanatóriumot is
létrehozott, amely ekkor élte fénykorát. Tagja volt a Törvényhatósági Bizottságnak és a városi
képviselő-testületnek.

Elnöke volt a Szabolcs vármegyei Turáni Körnek, a Bessenyei Kör

szabadliceáris szakosztályának. Betöltötte az Országos Orvosszövetség Szabolcs megyei,
valamint a Magyar Sebésztársaság elnöki tisztét is.
20.Anyíregyházi Sóstói-erdő

A Nyíregyháza területén található

Sóstói-erdő

mintegy 370 hektáros tömbje homoki tölgyes

maradványként a Kárpát-medence egyik leginkább visszaszorult erdőtípusát képviseli. A
gazdag vadvilágra utal, hogy sokáig farkas és vadmacska is élt az erdőben. Jelentős arányban
váltották föl az őshonos kocsányos tölgyeseket akáccal, erősen csökkent a talajvízszint,
ugyanakkor a vágáskor jelentősen emelkedett. Az erdő területének jelenleg 1/3-át alkotják
idős kocsányos tölgyesek és 20% az őshonoshoz közeli összetételű felújítások aránya. A nem
őshonos fafajú állományok a terület felét teszik ki. Az erdő szinte teljes egésze parkerdő
rendelteté sű, ennek megfelelően a lakosság körében rendkívül kedvelt kirándulóhely. Számos

erdei létesítmény és tanösvény szolgálja a kirándulók kényelmét. Védett növényritkaságai
közül kiemelendő a réti kardvirág és a ligeti csillagvirág, valamint a fokozottan védett magyar
nőszirom .

A mintegy 100 megfigyelhető madárfajbó l talán a mintegy 10 pár itt költő
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macskabagoly, a szép állománnyal rendelkező fekete harkály és a fokozottan védett fekete
gólya jelenléte a legérdekesebb.A régi időkben a vízállásokat halastóként, kenderáztatóként,
vályogvető

helyként, a nedves tisztásokat kaszálóként vették igénybe. A cserjésekben

boronának, seprűnek, vesszőnek vágtak ágakat, a bogyókat festőanyagnak gyűjtötték.
Emellett méhészet, gombászás, cserkéreg-nyerés, makkoltatás, legeltetés és vadászat is folyt.
Az erdő védelmét szolgálja, hogy a Natura 2000 hálózat kialakításakor az erdő területének 2/3ad része került
jelentőségű

21.

„Sóstói-erdő"

néven, HUHN20109 azonosító kóddal az európai közösségi

kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területek sorába.

Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok
gyűjtőhelye

A Nyíregyházi Főiskola Botanikus Kertje -megalakulásának 30. évfordulóján - 2002. május 09én vette fel Dr. Tuzson János botanikus akadémikus nevét. ő az a tudós, aki a Bátorliget körüli
értékes területek felfedezésével kiemelte a Nyírséget a többi tájegység közül, és SzabolcsSzatmár-Bereg megyét botanikai szempontból európai hírűvé tette. A Botanikus Kert
tényleges építésének kezdete 1973-ra nyúlik vissza és a mai napig folyamatosan bővül és
fejlődik (megépült a Pálmaház, a Kaktuszház, a Mediterrán ház, a Trópusi haszonnövényház, az

„Élet fája" nevű bemutatópark, a Látványhíd, a Japánkert, a Labirintus és a Huszár-Játszókert,
átépítették a Sziklakertet, és elkészült az „Évszakok tánca" c. DVD-film, ami egy séta keretében
négy évszakon át mutatja be a kertet, valamint a Tuzson János Botanikus Kertgyűjteményét
bemutató CD, a főépület bővítésével pedig kialakításra került a „Ho rtobágyi Tibor
Emlékszoba" az előadóterem a laboratórium és a szociális blokk}. Ma már a növények fajszáma
meghaladja a 3.500 -at, a látogatók száma pedig a 20.000 főt. A Botanikus Kertet 1988-ban
nyilvánították helyi Védett Természeti Hellyé. 2005-ben egy trópusi haszon növényház épült, a
még üresen álló területen Ázsia, Kína, Japán növényeit bemutató kertrész készült el 2007-ben.
2012-ben pedig egy több mint 100 fajt bemutató Rózsakerttel bővült a látnivaló a Botanikus
Kertben. A páratlan gyűjtemény minden időszakban csodálatos látnivalót kínál mind a
szabadföldi területeken, mind az üvegházakban.

22. Nyíregyháza legrégibb iratai

Nyíregyháza 1751 és 1848 közötti, legrégibb iratait 13 fondban

17 iratfolyóméter

terjedelemben a levéltár őrzi. A dokumentumok Nyíregyháza testületeinek, hivatalnokainak,
köztük főbírájának tevékenysége so rán keletkeztek, és a 19. század végén kerültek a város
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levéltárába. A 18. századi iratanyag egy részének nyelve ócseh. Az iratanyag rendkívül értékes
korabeli forrásanyaga a város 1753. évi újjátelepítését

követő

mintegy 100 évének. Az

iratokból azonban nemcsak a közigazgatás működése ismerhető meg, hanem a ritka,
bokortanyás településszerkezet, az egyre bővülő külső kapcsolatrendszer is. E források
segítségével rekonstruálható Nyíregyháza igen dinamikus és unikális fejlődési íve a
betelepítéstől
terhektől

az 1786. évi

mezővárosi

címen, az 1803-ban és 1824-ben kivívott, földesúri

való megváltakozáson át az 1837-ben elnyert privilégiált

mezővárosi

címig. Az

iratanyagból kiemelkednek a városfejlődéshez szorosan kapcsolódó dokumentumok:
- a telepítési pátens, amellyel a település egyik földesura, gróf Károlyi Ferenc 1753. május 16án kedvező feltételeket ígért az ide letelepedőknek,
- a II. József által 1786-ban adományozott kiváltságlevél, amely a mezővárosok sorába emelte
Nyíregyházát és négy országos vásár tartásával ruházta fel,
- az örökváltság 1803-as és 1824-es-es oklevelei, amelyek arról tanúskodnak, hogy a város
lakossága az országban az elsők között jelentős összegeket kifizetve megváltotta magát a
földesuraitól, a Dessewffyektől és a Károlyiaktól,
- az 1837-es privilégiált mezővárosi címet (és címert) adományozó királyi privilégium, amely a
megváltakozott parasztközösséget egyedi jogokkal ruházta fel.

23. Magyar szablyavívás, a Borsody-vívórendszer

A magyar szablya nemzeti kincsünk, forgatásának ismerete nemzeti kultúránk része. A magyar
szablyavívás évszázados múltra

visszatekintő

harci technika, melyet már honfoglaló

őseink

is

magas szinten űztek. A későbbi korokban a szablya forgatását a nemzetközi hírnévre szert tevő
huszárság tovább öregbítette. A 19. század végén, amikor Nyíregyházán felépült a Monarchia
egyik

legmodernebb

huszárlaktanyája,

a város

és

a megye

életébe

szervesen

is

bekapcsolódtak a huszárok, szablyáikkal az oldalukon. A két világháború között a nyíregyházi
Hadik-huszárok vívómesterei a Magyar Királyi Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző
Intézetet (SPOTI) elvégző tisztek és tiszthelyettesek közül kerültek ki. Ilyen vívómester volt
ldrányi Ferenc huszár alezredes is, akit 1933. szeptem ber l-jén vezényeltek az elit katonai
intézménybe. Ennek a 1925-ben, a Ludovikából kivált, katonai vívómesterképző intézetnek
Borsody László volt egyik meghatározó fővívó mestere, aki a sok támadó és védő mozdulat
ezernyi kombinációját világos, logikus, jól felépített rendszerbe építette fel.
A Borsody módszer egyik legjellemzőbb eleme a tananyag tökéletesen i lleszkedő módszertani
felépítettsége . A mozdulatok katonai logikával történő tökéletes összefűzése semmilye n más
külföldi vívórendszerben nem található meg. A nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar
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Szablyavívó Iskola, a Magyar Szablyavívó Iskola nyíregyházi tagiskolája, mely azzal a céllal jött
létre, hogy nemzeti hagyományunk őrzése, ápolása mellett a történelmi kardforgatást, ezen
belül a katonai szablyavívást megismertesse a nyíregyházi érdeklődőkkel, és módot adjon
annak gyakorlására, ahogy azt elődeink is tették.

·i

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

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és vele együtt a könyvtár 1950-ben jött
létre Dudás Miklós hajdúdorogi püspök kezdeményezésére. Állományát lelkészek könyv- és
folyóirat adományai, a feloszlatott máriapócsi bazilita monostor ide került művei alapozták
meg. Az oktatást és kutatást egyaránt szolgáló 60 OOO kötetes modern felsőoktatási és
szakkönyvtár 2003 óta a főiskolai új épületében található. A könyvtár féltve őrzött kincse a
mintegy 1 580 kötetnyi, klimatizált raktárban elhelyezett régi kézirat és nyomtatvány
kollekció . Legrégebbi darabja egy Nürnbergben készült ősnyomtatvány 1481-ből. Az
állományban számon tartanak még harminc darab 16. századi valódi antikvát és közel ezer
kötet 1601-1850 között megjelent régi könyvet. Igazi érdekesség az első teljes cirill betűs
nyomtatott biblia, az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány darab található
Magyarországon, ebből két példány Nyíregyházán. A könyvtárban őriznek nyolc 16-17. századi
és 28 db 18-19. századi kéziratot. Közülük egyedülálló a 16. századi Piricsei Kódex. A
gyűjtemény

érdekessége még 11 kottás kézirat, irmológion is. A hazai gyűjtemények közül

jelenleg a főiskola könyvtára rendelkezik a legnagyobb görögkatolikus vonatkozású régi
szlávkönyvállománnyal.

A

nyomtatványgyűjteményével,
nyomtatványgyűjteményével

16-18.

könyvtár
valamint

az

századi

egyedülálló

17-18.

hazánk egyik leggazdagabb keleti egyház

szláv
századi

kézirat

és

ukrán

régi

gyűjteménye . Jelentős

a 19. századi periodika állománya is.

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

Magyarország egyik legrégebbi múzeuma, a jelenleg megyei hatókörű városi múzeumként
működő Jósa András Múzeum a megye és Nyíregyháza egyik legfontosabb kulturális

központja, mely nyolc állandó és három időszaki kiállítással várja minden héten keddtől
vasárnapig a látogatókat. A megye múzeumát1868. december l-jén alapította dr. Jósa András
vármegyei főorvos báró Vécsey József főispánnal, valamint néhány, a vármegye ősmúltja iránt
érdeklődő lelkésszel, tanítóval, vármegyei és községi tisztviselővel. A dr. Jósa András által

létrehozott régészeti gyűjtemény Európa-szerte híres.
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A régészeti gyűjteményt Jósa fejlesztette nagy értékű, bronzkori anyaga miatt nemzetközileg
is nyilvántartott múzeummá. Miután 1876-ben Nyíregyháza lett a megye új központja és
felépült az új Megyeháza, átköltözött a Szabolcs Vá rmegyei Múzeum gyűjteménye is, melyet
Jósa András vezetett 1918-ban bekövetkezett haláláig. A néprajzi gyűjteményt az utód, Kiss
Lajos hozta létre, a szegény emberek krónikása, aki elsők között kapott Kossuth-díjat 1948ban, és ő teremtette meg a Nyírség néprajzi kutatását. Az 1950-es évektől számíthatjuk a
helytörténeti,

a történeti

dokumentum,

a

képző-

és

iparművészeti,

numizmatikai,

irodalomtörténeti gyűjtemények szám- és értékbeli növekedését vagy létrejöttét. 1958-ban
dr. Csallány

Dezső

igazgató megalapította a múzeum évkönyvét.

26. A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház mint zarándoktemplom

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1904 óta áll a nyíregyházi Kossuth
téren, egy adakozó szellemű érsek nagylelkűségét és művészi ízlését hirdetve. A Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyház 1902 és 1904 között épült Nagy Virgil és Kommer József
tervei alapján. Felépítését Samassa József egri érsek finanszírozta, aki ötven éves papi
munkájának emléket állítva kívánta megajándékozni a város híveit egy új és nagyobb
templommal. A kelt-nyugati tájolású háromhajós, keresztházas, neoromán stílusú bazilikális
szerkezetű társszékesegyház alaprajza római kereszt alakú. Belsejét főleg a koragótika elemei

határozzák meg. A templom két legszembetűnőbb éke a főoltár és a fogadalmi üvegablak. A
templom monumentális külseje, s belsejének egysége, a felhasznált anyagok magas minősége
és a mesterek kvalitása remekül mutatja az építtető érsek ízlését és gazdagságát, ugyanakkor
nagylelkűségét és szeretetét is Nyíregyháza lakosai iránt.

A templom méretei: teljes hossza 50,3 méter, szélessége 20 méter, ami a kereszthajónál 29,5
méter. A főhajó belső magassága 13,76 méter, a négyezetnél pedig 14,3 méter. A két hatalmas
négyszögű

torony magassága 43,6 méter. A templom külső képe gazdag tagolású.

Meghatározó eleme a vörös téglaburkolat, illetve a mészkő alap és párkányzat. 1993 óta a
Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye

társszékesegyháza,

s ebből

adódóan

az

ország

legrangosabb római katolikus templomainak sorába lépett.

27. Kéry Péter Nyíregyháza és környéke történelméről, természeti értékeiről, néprajzáról
szóló filmalkotásai

Kéry Péter a helyi televízió kitalálója és alapító tagja, 1986. január l-től 1997. szeptember 30ig dolgozott a Városi Televíziónál, mint operatőr-rendező . 1997. október l-től 2000. augusztus

31-ig a helyi „PB Média" tv stúdiójának munkatársa, operatőri és rendezési munkálatokat
végezett. 2001. szeptember l-től 2012. augusztus 27-ig a „Kölcsey TV" Szabolcs-Szatmár-
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Bereg Megye tévéjének a vezető operatőre, rendezője . Kéry Péter filmjei Nyíregyháza és
környékét mutatják be gyönyörű képekkel, neves kutatók megyénkről publikált írásainak
szerkesztett változatával. A helyi értékekkel foglalkozó jelentősebb alkotásai több mint 150
órát tesznek ki. A filmek a térség természeti értékeit, történelmi, helytörténeti értékeit
mutatják be. Honfoglalás kon emlékek, Sóstó története, Nyíregyháza évszázadai, Nyíregyháza
1956kulturális örökségét ismerteti meg a fiatalokkal és idősebbekkel. Filmjei számos
elismerést kaptak a szakemberektől és a nézőktől. Nyíregyházi helytörténettel és néprajzzal,
természettel foglalkozó filmeket készített, melyeknek szerkesztője, operatőre és rendezője is
sok esetben (Nyíregyháza történetét bemutató 10 részes sorozat, „ Szabolcs Szatmár Bereg
Megye honfoglalás kori emlékei," „ Millenniumi ünnepségek Szabolcsban" ."Reng a föld
morajlik" 1956 Nyíregyháza, portréfilmek). Ez idő alatt 20 különböző, hazai és nemzetközi
fesztivál és filmszemle díjaival rendelkezik. Ezek a filmek kortörténeti, művészeti és kulturális
sokszínűséget

adhatnak a mai és a későbbi kutatóknak, nézőknek.

28. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye Szabolcs-SzatmárBeregre, történeti vármegyéire és településeire - közöttük Nyíregyházára - vonatkozó
nyomtatott dokumentumokat őrzi. Gyűjtőköre az „itt" született, élt szép és szakírók műveire,
a róluk és

műveikről

szóló írásokra, továbbá a

kiemelke dő,

a nyilvánosság

előtt

ismert „helyi

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

első

kiadású munkáját is kézbe vehetik. Az 1945

előtt

kiadott helyi

lapokat elsősorban mikrofilmen (353 tekercs) olvashatják az érdeklődők . Az első nyíregyházi
hírlap, a Nyír (1867) és az 1880-tól 1944-ig megjelent leghosszabb életű Nyírvidék már
digitalizált formában is elérhető.
29. Szent Miklós-székesegyház

A nyíregyházi görögkatolikus templom

alapkőszentelésére

1895. október l -jén került sor. A

tervezést és kivitelezést a Vojtovics-Barzó építőipari cég végezte. A kéttornyú, eklektikus
stílusú templomot 1897. október 10-én Firczák Gyula munkácsi püspök szentelte fel. 2011-ben
készült el a klasszikus építészeti formákat mutató, faragott kövekkel burkolt, falazott
ikonosztázion. Az első főpásztor Miklósy István 1914-ben helyezte át a székhelyét
Nyíregyházára. Az elkövetkező időszakban Nyíregyháza görögkatolikus lelki központ szerepe
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felerősödött, és megindult kulturális-szellemi téren is a központtá válás. 2015. március 19-én

a Nyíregyházi Egyházmegye magalapításával a Szent Miklós-templom székesegyházi rangra
emelkedett. A templom észak-déli tájolással készült, eklektikus stílusban. Összegezve, mind
művészi szempontból,

mind lelkiségi-közösségi szempontból valódi értéket képvisel a

székesegyház, mely 2017-ben ünnepelte fennállásának 120 éves jubileumát. lelkiségiközösségi szempontból valódi értéket képvisel a székesegyház mely érétket a helyi egyházi
közösség és zömében helyi mesterek együttműködése alakította.
30. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság kultúraközvetítő tevékenysége

A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
legrégebbi kulturális egyesülete. 1898-ban alapították Nyíregyházán, Bessenyei Kör néven.
Térségünk múltjának és életének fontos művelődési fórumát a polgárok igénye hívta életre és
működteti

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

működő

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

is

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

Bessenyei
ma

is

emlékének

hozzájárul

ápolásával,

megyénk

helytörténeti

múltjának

és

tevékenységével,

jelenének

feltárásához,

megismertetéséhez. Tagjai közül számosan aktív kutatómunkát végeznek és eredményeiket
közreadják kiadványaikban, gazdagítva ezzel a hely- és irodalomtörténetet. Bessenyei
emlékének ápolásán túl a Társaság ösztönzőleg hat az újabb Bessenyei-kutatásokra is. Évente
megjelenteti a Bessenyei Almanach című kiadványt és a Nemesi és Polgári Füzeteket.
31. Kósa Ferenc filmrendező munkássága

Kósa Ferenc nyíregyházi születésű és ide erőteljesen mind a mai napig kötődő Kossuth- és
Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, 1989 -től érdemes művész . 1997-ben Magyar Örökség
díjjal jutalmazták valamint japán császári kitüntetést kapott. 8 nagyjáték filmje és néhány
dokumentum és rövid filmje mind az emberi helytállásról az igazság kereséséről szólnak.1956ban érettségizett a Széchenyi István Közgazdasági Technikumban, majd a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán tanult. 1963-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat rendezője, az Objektív

Stúdió egyik alapítója. Első filmje cannesi rendezői nagydíjas, ezzel az ország és Nyíregyháza
hírneve a világban értékké vált. Filmjei számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek,
alkotásait több mint ötven országban vetítették. 2017. január 22-én Kósa Ferenc vehette át a
Kölcsey-emlékplakettet a Magyar Kultúra Napján tartott ünnepségen, a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Szatmárcsekén. Kósa Ferenc a filmkészítők azon nemzedékéhez tartozott, amely
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a hatvanas években kezdte el pályáját és tehetsége valamint elhivatottsága által meghatározó
szerepet játszott a magyar filmművészet megújításában.
32. „ Hagyományok, becsület, elkötelezettség'' - a Nyíregyházi Tűzoltóság tevékenységén

1

keresztül

1881-ben határozott úgy a városi tanács Nyíregyházán, hogy szervezett tűzoltóságot létesít,
melynek megalakulását 1883. szeptember 23-án jelentette be Krasznay Gábor polgármester.
Az 1884. március 9-én tartott alakuló közgyűlésen mondták ki ténylegesen a Nyíregyházi
Önkéntes Tűzoltó Egylet működését 126 alapító, 16 pártoló és 66 működő taggal. A
főparancsnok

első

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

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

Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca 16. szám alatt

működött,

a mai Szent Miklós

Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium helyén. 2016 szeptemberében a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltómúzeuma Dr. Konthy
Gyula nevét vette fel. A tűzoltó emlékhelyen számos értékes történelmi erek lyét bemutatnak,
valamint a hazai és nemzetközi sporteseményeken elért sikereket is szemléltetik. A kiállított
tárgyak, egyébként kalandos történeten mentek keresztül, hiszen a
serlegeket a II. ukrán front érkezése

előtt

a

tűzoltók

nemesfémből

magukkal vitték egy ládában

készült

először

a

Dunántúlra, majd egy Linz melletti táborba. Innen, csak egy ásatás után 1986-ban sikerült
előkeríteni

azokat, amelyek

előbb

a Jósa András Múzeumban voltak láthatók, majd 2000-ben

kerültek át az ereklyék a mai Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületébe.
33 . A Váci Mihály Kulturális Központ épülete

A nyíregyházi Váci Mihály Városi

Művelődési

Központ épületét 1981 novemberében adták át,

amely a Kossuth-díjas Bán Ferenc tervei alapján épült. Az intézmény
Városi

Művelődési

kapcsolatainak,

jogelődje

a Megyei és

Központ volt.Az intézmény többek között kiterjedt nemzet közi és hazai

illetve

gyakorlott

hagyományokat, mindemellett új,

szakembereinek

hagyományteremtő

köszönhetően

ápolja

a

régi

programokat is szervez.

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

előadások,

konferenciák. Ezen kívül rendszeresek a tanfolyamok, a kiállítások és művészeti együttesek
próbái. Csúcstechnikával felszerelt többfunkciós hangversen yte rme minden igényt kielégít. A
létesítmény földszintjén

működik

a „Holdudva r kávézó" és annak szabadtéri terasza. A

kulturális központ előtti tér alkalmas szabadtéri események megtartására, míg a mellette
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létrejött mozgáskorlátozott játszótér lehetőséget ad a gyermekek kikapcsolódására is. Az
épület a történelem tanúja, s napjainkig színtere számos, minden korosztály érdeklődésére
számot tartó programnak.

34.

Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszthelyettes, Magyar Arany Vitézségi

Éremmel kitüntetett katonahősök végső nyughelyei az Északi temetőben

Rottaridesz István zászlós bátorságával, amelynek szép példáját 1918-ban az olasz harctéren
mutatta fel, méltóvá vált arra, hogy hősnek kiáltsák ki: megkapta a „Col Caprile-i kis zászlós"
nevet, hősi magatartása által pedig joggal érdemelte ki az Arany Vitézségi Érmet. A harctéren
szerzett sebesülései ellenére is odaadóan vezette katonáit, félelmet nem ismerve rontott az
ellenségre: ilyen hős volt Rottaridesz István.
Vágó József tiszthelyettes a Nagy Háború olasz harcterén bizonyította bátorságát, amikor 1918
nyarán az ellenség támadását utolsó erejével is igyekezett elhárítani. Habár 1918. június 23án a 14. huszárezred ellen intézett heves olasz támadás sikerrel is járt és az ezred kénytelen
volt visszavonulni. A fiatal katona nem adta fel, kezébe vette az irányítást és 18 életben maradt
huszárjával rontott az ellenségre. A harc heve azonban teljesen kifárasztotta a fiatal őrmestert,
így másnap reggel leváltották. Leváltása ellenére is tevékenyen részt vett az eseményekben,
nevéhez fűzhető a Piave folyó hídjának felrobbantása . Vitézségéért, halát megvető
bátorságáért Magyar Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.
E két félelmet nem ismerő hős túlélte az 1. világháború borzalmait, majd városunkba tértek
haza. Meg kell őriznünk sírjaikat az utókor számára mementóként, hogy némaságukkal
hirdethessék azt a tenni akarást és rettenthetetlenséget, ami mindig is ott élt a magyar
emberben és a magyar katonában.

35. Hammel József Nyíregyházáról készített fotógyűjteménye
Nyíregyházának a 18. század közepétől gazdag írott forrásanyaga és tárgyi emlék együttese
van. A várost ábrázoló képek azonban alig maradtak fent. A képeslapok megjelenésével már
megörökítődött az utókor szá mára egy-egy jellegzetes középület, a centrum vagy a város

néhány utcájának, tereinek részlete. A városlakókról a 19. század második felétől készültek
műtermi felvételek, amelyek felkerültek a lakások falára, majd az őseik emlékét szeretettel
őrző családok fényképalbumába. A vizuális források tömege a 20. század második felében
főként a sajtófotózásnak köszönhetően jött létre. A nyíregyháziak hétköznapi életét, a helyi

sajátosságokat, a jelentős eseményeket, a korjellemzőket, az aktuális pillanatokat megörökítő

22

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

épületeinek történetét „fénnyel írta" meg a fundamentumtól a beköltözésig,

lakótelepeinek kialakulását az első tégla letételétől a játszótér átadásáig követte nyomon
fényképezőgépével.

Múzeumnak

Hammel József több ezer fotóját és azok negatívjait a Jósa András

ajándékozta.

A várostörténeti

fotósorozat

unikum,

különleges

vizuális

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

erősítéséhez.

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

először,

1880-ban pedig

beolvadt a Nyírvidékbe. 1884-ben Jóba Elek Piringer részét megvásárolta, és önállóan, Jóbanyomda néven került bejegyzésre a vállalkozása,

innentől

kezdve a Nyírvidéket is egyedül adta

ki. Az olyan jelentős hetilapok, mint a már említett Nyírvidék és a Szabolcs Vármegye Hivatalos
Lapja mellett ellátta a vármegyét hivatalos nyomtatványokkal, készített tudományos és

szépirodalmi

műveket,

tankönyveket és iskolai

értesítőket,

kimutatásokat,

jegyzőkönyveket,

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

szedőgépet

beszerzésével válhatott a Nyírvidék végül napilappá.

vásároltak. Ez utóbbi

Második Jóba

Elek

1918-ban

bekövetkezett halála után a vállalkozást már nem tudták megmenteni a csődtől. 1933-ban
árverezésre bocsátották a vállalatot. A Jóba nyomdászdinasztia munkássága és a Jóba nyomda
produktumai olyan elsődleges forrásai a helyismereti kutatásoknak, amik megkerülhetetlenek
a helytörténészek számra, és emellett felbecsülhetetlen eszmei értékkel bírnak.

37. A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportjának munkássága
A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja 1985-ben alakult
Tarcai Zoltán karnagy úr munkájának köszönhetően. 2009. december 26-án a Társaság
vezetését Dr. Joób Árpád népzenekutató, a Nyíregyházi Főiskola ny. tanszékvezető tanára
2016. évben pedig Szabó Dénes igazgató, Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művésze vette át.
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Programjának meghirdetése után a társaság taglétszáma jelentősen megnövekedett, jelenleg
már több mint 700
célkitűzéseket
megőrizni,

fő.

A több mint három évtizedes fennállás alatt sikerült az eredeti

maradéktalanul

megvalósítani:

Kodály

szellemi

örökségéhez

méltóan

képviselni, továbbadni az értékes szel lemi kultúrát. A különböző hivatású és

foglalkozású tagok között példaértékű összetartozást jelent a kultúra iránti elkötelezettség.
Szokolay SándorKossuth-díjas magyar zeneszerző szerint „A garancia : a vidék még mindig
tisztább és töretlenebb lelkesedése ... és Élő -Értékeitek ... Szolgálatot vállaló, másokért még
élni - tudó Elhivatottaké!" Máig érvényesek a Kodály Társaság egykori elnökének Szokolay
Sándornak a gondolatai: „Olyan erő van itt, amely megújíthatja az országot, az egész Kodály
Társaságot. Olyan „apostolai" vannak itt a kodályi szellemnek akik az elsők között vannak az
országban. Nyíregyházán Kodaly szellemét nem rakják véka alá! Világlik!"

38. Dr. Szilágyi

Jenő

birkózó sporttevékenysége

Dr. Szilágyi Jenő 1887-ben született. Középiskoláit Nyíregyházán végezte, majd jogot hallgatott
Debrecenben és Eperjesen. 1913-ban doktorált Kolozsvárott, míg ügyvédi vizsgát 1914-ben
tett Marosvásárhelyen, s azután megnyitotta irodáját Nyíregyházán. Dr. Szilágyi

Jenő

birkózóként sokszoros bajnok volt, míg ügyvédként a szellemi birkózást űzte. Ritka testi ereje
párosulva testi ügyességével a birkózás terén szerezte meg számára a babért. 1911-ben a
császári és királyi 65. közös gyalogezrednél szolgált; sport eredményei is leginkább erre az
időre estek. Könnyű atlétikában is kitűnt és az érmek tömegeit nyerte. 1910-ben Debrecenben

Észak-Magyarország bajnoka lett, majd Kolozsvárott aratott diadalt, mint Erdély bajnoka.
1913-ban Debrecenben az összes magyar főiskolák bajnokságát verekedte ki. 1914-ben
Ungváron Észak-Magyarország bajnokságát újra megnyerte. A vidék valamennyi birkózója
közül egyedül Dr. Szilágyi Jenőt fogadták el aktív bírónak, s ennek alapján mérkőzésvezetőként
sok mérkőzést irányított. Sok tanítványa közül különösen kitűnt Benkő András aki olimpikon is
volt, Kiss Kálmán aki sokszoros kerületi bajnok lett, Szuhács András aki katonai bajnoki címet
szerzett. 1924-ben Dr. Szilágyi Jenőt, mint legjobb versenybírót katonai sportérem-plakettel
tüntette ki a Miskolci Vegyes Dandár Parancsnokság. A budapesti Magyar Birkózó
Szövetségnek hosszú éveken át volt tanácstagja és első osztályú bírója. A Nyíregyházi Vasutas
Sport Club (NYVSC) birkózó szakosztályá nak elnöke volt, s ugyanezen tisztet töltötte be hosszú
éveken át a Nyíregyházi Torna és Vívó Egyletnél (NYTVE), illetve a Nyíregyházi Kereskedők és
Iparosok Sport Egyesületénél (NYKISE-nél) is.
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39. Elek Emil fotóművész Nyíregyházát ábrázoló fotógyűjteménye és munkássága

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

1968.

nyarán

a

Kelet-Magyarország

szerkesztőségébe

hívták

főállású

fotóriporternek. Az itt eltöltött 38 évi munka során számos újdonságot vezetett be,
képriportokat,

képösszeállításokat jelentetett

meg

Nyíregyházáról

és

megyénkről,

új

képfeldolgozást, képarchiválás létesítését vezette be a szerkesztőségben. Élete során több
díjban részesült: Magyar Televízió Nívódíja, Újságíró Szövetség Aranytolla, Krúdy Gyula-díj,
Sipkay-díj. Több jelentős és országosan is jegyzett képes fotóalbumot készített SzabolcsSzatmár-Bereg megye fejlődéséről , műemlékeiről, szép tájairól és fontos létesítményeiről.
Önálló kiadványai Szabolcs megyéről szólnak, ilyenek a Hat évtized vadászpuska végen (2005), vagy A
halászháló varázsa (2006)

című

könyvei. A „Tájak Korok Múzeumok" kiskönyvtár sorozat tíz

kiadványában szerepelnek képei .Fotóalbumai: Képes utazás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(2005), Máriapócs Nemzeti Kegytemplom (2007), Folyók, tavak varázsa, Szabolcs-Szatmár- Bereg
megye (2014). Elek Emil Nyíregyházáról készített fotógyűjteménye a Jósa András Múzeumban
került megőrzésre .

40. A Nyírvíz-palota épülete

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

kezelőszemélyzet

céljaira szolgáló lakások, az

emeleteken 11 bérlakás, a társulati hivatal helyiségei, 3 tisztviselői lakás nyert elhelyezést. Az
épületben személy és teherfelvonót, valamint házi vízvezetéket és központi

fűtés

berendezést

építettek. Az épület lépcsőházának díszes ablakait (87 m 2 ), a lift a függő-folyosó lengő ajtóinak
maratott üvegeit (43 m 2 ), valamint a homlokzat csodálatos díszítését Róth Miksa neves
üvegműves

készítette. Az épület szennyvíztisztítását biológiai szennyvíztisztítással oldották

meg. Az építkezés 1914.-ben

fejeződött

be. Az építési munka költsége 780 OOO korona volt.

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

41. Benczi Gyula, a híres nyíregyházi cigányprímás zeneművészeti tevékenysége

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

Benczi Gyula hűséges volt ahhoz a földhöz, amelyből

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

Nagyvendéglő,

Hárs

Vendéglő,

Vasúti

Polgári Vendéglő, Pannónia Kávéház, Sóstó. Zenekarával általában hangversenyeket adtak
(Weber, Rossini operanyitányok, hangszerszólók és improvizációk} átdolgozva, kotta nélkül. A
város kulturális életében is maradandót alkotott, hiszen zenekarának játékával nyílt meg a
színház 1894-ben és ők köszöntötték a milleniumi esztendőt is. A 80-as évek második felétől
évente hosszabb turnékon vett részt külföldön (Berlin, Brüsszel, Párizs, Bordeaux, London,
Stockholm}. Később a cári udvarba is eljutottak, és a walesi herceg előtt is játszottak, de
leszívesebben Nyíregyházán játszott a bandájával.

42. Nyíregyháza-Városi Református Templom

A műemlékvédelem alatt álló Nyíregyháza-Városi Református Templom a Kálvin tér legszebb
és legnagyobb épülete. Kelet-nyugati tengelyű. Keleti homlokzati tornya 38 m magas. A
templom vasbeton szerkezetű karzata 1936-ban készült el. A Nyíregyházára látogató
vendégek, túristák mint építészeti alkotást csodálják. A templom terveit Melhouse János
Nyíregyházán élő, Szászországból szá rmazó építész készítette 1870-ben. Az építéssel Szabó
Márton és Styevanyik István helyi vállalkozókat bízták meg. Alapkövét 1873. május 12-én,
áldozócsütörtök napján tették le. A templomot Révész Bálint püspök és Lukács Ödön lelkész
szentelte fel 1883. július 03-án. A templom nagyszabású felújítására 2006 és 2009 között került
sor. Ennek keretében Krupiczer Antal fafaragó művész új szószéket készített, Kulcsár Attila
építész tervei szerint felújították a főbejárati kaput, valamint elvégezték a templom külső
renoválását

és

belső

festését.

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város Önkormányzatának

támogatá sával a templom díszkivilágítást kapott. A város református felekezetű lakossága a
lelkipá sztorkkal együtt mindent megtesz a templom fennmaradásáért, állagmegőrzéséért.
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43. A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata
t

'}

Az NYVSSC (Nyíregyházi Vasutas Spartacus Sport Club) labdarúgó szakosztályának egyszerűbb

és közismertebb nevén a Spartacusnak - Aranycsapata az 1978-1984 között

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

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

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

kovácsolta,

amely az

akkori

kemény

NB l-ben

is

megállta

a helyét.

A

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

44. A Nyíregyházi

Női

Röplabda Club

A hétszeres Magyar Kupa

győztes

kiemelkedő

sporttevékenysége

és hatszoros Magyar Bajnok nyíregyházi együttes 1997-ben

került fel a Magyar Női Röplabda Bajnokság első osztályába, s rögtön a negyedik helyen
végzett újonc létére.

Az igazi aranykorszak 1999-től kezdődött, amikor zsinórban négy

szezonon keresztül mind a bajnoki, mind a kupa aranyat megszerezte a csapat.A 2003-2004es szezonban az együttes megvédte a Magyar Kupa trófeáját, 2006-2007-ben újra duplázni
tudott a csapat, a Kupaarany mellé óriási bravúrral megszerezte a bajnoki címet is. A csapat
tagja volt a nemzetközi kupasoroztak legerősebbjének, a 2002-2003-as és a 2003-2004-es
INDESIT European Champions League (Bajnokok Ligája) versenysorozatának, s így, a legjobb
európai csapatok közt is megmutathatta magát. Más nemzetközi kupákban (CEV Cup, Top
Team's Cup, Challange Cup) induló európai sztárcsapatok ellen (Dinamo Moskva, Günes
Sigorta Vakfibank lstambul, Telekom Wien, stb.) is tisztességgel helyt álltak a lányok.
Bebizonyították, hogy a nemzetközi porondon is van keresnivalójuk, melyre ékes bizonyíték
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volt a 2009-es nemzetközi kupaszezon, amikor az azerbajdzsáni Azerrail Baku sztárcsapatát
legyőzve jutott

tovább az együttes, s éppen lemaradt a négyes fináléról. A nyíregyházi együttes

a mai napig a magyar

női

röplabdázásnak olyan zászlóshajója szeretne lenni, akik egyre

nagyobb rangot vívnak ki a hazai- és nemzetközi kupaszerepléssel vívnak ki a városnak és nem
utolsósorban a sportágnak.

j

45. Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó kiemelkedő sporttevékenysége

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

Aktív sportolói pályafutását követően sem szakadt el teljesen a sport

világától, hiszen2012-ben tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének és a SPORTJUS
(Magyar Sportjogász Társaság). 2015-től a Testnevelési Egyetem Sportjogi Tanszéki csoport
tagja, az egyetem oktatója. 2015-től Sportért felelős államtitkár.
46. Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága

Tanulmányait Nyíregyháza és Szeged városában folytatta,
Lászlóné

Michna

Éva

és

Krutilla

József

voltak.

művésztanárai

Közel

harminc

Pál Gyula, Németh
éve

foglalkozik

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

digitális - műemlékfotót készített, kétszáz órányi videofilmet forgatott. Különösen a
környezet- és műemlékvédelem, a táj és a műalkotás viszonya foglalkoztatja. Legújabb
albumainak középpontjában azonban már az ember áll. Színes és fekete-fehér műemlékfotói
jelentek meg az Armenia, az Értékmentő, a Falu Város Régió, a Hajdú-Bihari Napló, KeletMagyarország, a Korzó, a Műemlékvédelem, a Műsorkalauz, a Nyírségi Gondolat, az Örökség,
a Polonia W~gierska, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szem le és a Megyei Könyvtárak Lapja 199928
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2017. évi számaiban, a szlovákiai Régió c. kulturális folyóiratban, továbbá ausztriai és hazai
képeslapokon, almanachokban, kiadványokban és fesztiválfüzetekben . 2008-ban a kulturális
és oktatási miniszter - az indokolás szerint a műemlékvédelem ügyét előmozdító kiemelkedő
publikációs (és műemlékfotos) tevékenységért - a Magyar Műemlékvédelemért - Forster
Gyula-Emlékéremmel tüntette ki. Eddig tizennégy fotóalbuma és hét - saját műemlékfotóit
tartalmazó-tanulmánykötete látott napvilágot. Több mint negyven önálló fotó- és fotografika
kiállítása nyílt meg, Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában. Több esetben kérték föl
műemlék- és szociofotó pályázatok zsűrizésére, továbbá színházi fesztiválok és vetélkedők
zsűritagjának,

olykor pedig festő- és grafikusművészek albumainak bemutatására.

47. A Nyíregyházi Törvényszék épülete

1872. január l-én, a mai városháza épületében kezdték meg működésüket Nyíregyházán az
igazságszolgáltatás helyi szervei, a Nyíregyházi Törvényszék és a Nyíregyházi Járásbíróság. A
bíróság méltó épületben történő elhelyezésének terve 1888-ban indult. A város nagy
áldozatot hozott, hiszen az ingyen telek biztosítása mellett még 200 OOO Ft kamat nélküli
kölcsönt is adott az államnak, hogy az igazságszolgáltatás palotája végre felépülhessen. Az
igazságügyi miniszter 1888-ban utasította Wágner Gyula budapesti építészt a tervek
elkészítésére. Az ő javaslatára az épület nyugati vonalát úgy építették fel, hogy az párhuzamos
lett a városháza homlokzatával,

leszűkítve

ezzel az akkori „nagy-orosi" utcát. A munkálatokkal

megbízott Barzó-Vojtovits építészpáros 1890 tavaszán kezdett hozzá az építkezéshez. Az 1891.
november 23-án

átadott „törvénykezési

palota"

nem

aratott általános

elismerést.

Kifogásolták, hogy a magassága nincs arányban a hosszú frontjával, az egy kaszárnyára
hasonlít.
Az ügyek számának emelkedése miatt 1928-ban Orbán Ferenc tervei alapján, Várallyai Sándor
helyi vállalkozó közreműködésével megkezdődött a törvényszék bővítése. Emeletet húztak rá,
a régi sarokbejárat helyett új főbejáratot alakítottak ki, mely oszlopokon nyugvó árkádos
díszítést kapott. A most már imponáló palota előnyösen emelte a Bocskai utca nagyvárosi
jellegét.
Az épület megújulásának rekonstrukciója, modernizációja 2003. évben a SIÓINVEST Mérnöki
Iroda

Kft.-vel

megkötött

tervezési

szerződés

aláírásával

kezdődött.

A

tervszerinti

megvalósítást a BAUKONT Rt., mint generál vállalkozó végezte. A felújított épület átadására
2005. májusában került sor. A felújítás során ügyeltek az épület műemléki jellegének a
megtartására. Az épület jelenlegi rendeltetése a Nyíregyházi Törvényszék, valamint a
Nyíregyházi Járásbíróság működésének szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
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48.A nyíregyházi villamosközlekedésnek emléket állító Bvill 812-es számú kocsi

f

A Bvill 812-es pályaszámú kocsit 1911-ben kezdték építeni Budapesten, mint kisvasúti
motorkocsit. A Ganz-gyárban eredetileg benzinmotorral szerelték, eleinte a Nyíregyháza
vidéki Kisvasutak személyvonatait vontatta. A kisvasút nyíregyházi

műhelyében

alakították át

villamossá, aminek eredményeképpen egy egyedi jármű, egyszersmind az üzem zászlóshajója
született meg (a leghosszabb, legszélesebb, az egyetlen háromtengelyes nyíregyházi villamos}.
A Bvill 812-es villamoskocsit, mint kiemelkedően fontos ipari műemléket tartja számon a
Közlekedési Múzeum. Felvételét az értéktárba a korán kívül indokolja egyedi mivolta és az is,
hogy mint villamos Nyíregyházán épült. 1912 és 1969 között utasok millióit szállította a
megyeszékhelyen, s ezt a kocsit már a villamosüzem felszámolásakor is megőrzésre szánták.
Nyíregyházán 1969-ben szűnt meg a villamosközlekedés, szerepét a buszok vették át. 2003
óta a belváros látványossága, a városkép szerves része, amelyre az egykori utasok szeretettel
és nosztalgiával, az ifjabb generáció tagjai csodálkozással tekintenek. Találkozási pont,
emellett helyet ad várostörténeti kiállításoknak és egyéb rendezvényeknek is.
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A Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek és a javaslattevők
megnevezése

Srsz.

Nemzeti értékek megnevezése:

Javaslatot benyújtotta:

1.

Bessenyei-szobor

Dr. Nagy Éva

2.

Bokortanyák

Hajzer Gabriella

3.

Nyíregyházi Cantemus Kórus
munkássága

Nyírség Turizmusáért Egyesület

4.

Nyírség Táncegyüttes munkássága

Dr. Ulrich Attila

s.

Sóstógyógyfürdő,

mint gyógyhely

Dohanics László

6.

Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi
, ' ke k gyujto
„ " h e1ye
erte
Sóstó Zoo

Dr. Ulrich Attila

1

.

-

1

-

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Szabolcs Néptáncegyüttes
munkássága
Tirpák népi építészet

Dr. Ulrich Attila

Krúdy Gyula irodalomtörténeti
munkássága
Szikora Tamás festőművész alkotásai

Nyírség Turizmusáért Egyesü let

4 for Dance táncegyüttes eredményei,
koncepciója
Bárány Frigyes művészeti
tevékenysége

13.

Riczu Éva

Kertész Tünde Fruzsina

Szikora Péter
Vilikó Réka
Dr. Nagy Éva
1

14.

Hősök temetője

llyés Gábor

15.

Dr. Eisert Árpád úttörő szívsebészi
tevékenysége Nyíregyházán

Dr. Kührner Éva

16.

Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

I Bánszki Hajnalka

A nyíregyházi huszár

' Jósa András Múzeum
{Holm ár Zoltán)
Dr. Bod nár Zsuzsanna

..__
17.

118

1

Dr. Erdész Sándor néprajzkutató,

I múzeumalapító szakmai munkássága

19.

Dr. Korompay-Klekner Károly
kórházszervező és sebészi
tevékenysége
1

20.

1

Dr. Kührner Éva

1

nyíregyházi Sóstói-erdő

1

Nagy Tibor

1

21.

22.

1

Nyíregyházi Egyetem Tuzson János
Botanikus Kertje, mint növényi
ritkaságok gyűjtőhelye
Nyíregyháza legrégibb iratai

Boron kay Ferencné
1

' Galambos Sándor
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23.

1
1

24.

Magyar szablyavívás, a Borsodyvívórendszer

I Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi
régi kézirat és

Főiskola

Dr. Tóth András Tamás, Máday
Norbert

1

Dr. Kührner Éva

Könyvtárának

nyomtatványgyűjteménye

25.
26.

1

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

Jósa András Múzeum
(Holmár Zoltán)

A Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház mint

Láda Bertalan

zarándoktemplom

27.

Kéry Péter Nyíregyháza és környéke
történelméről,

Csordás László

természeti értékeiről,

néprajzáról szóló filmalkotásai

28.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

László Gézáné dr.

29.

Szent Miklós-székesegyház

Nyíregyházi Egyházmegye
Szecska A. Ábel megyés püspök
és Ujteleki Zsuzsanna
segédlevéltáros

30.

A Bessenyei György Irodalmi és
Művelődési Társaság kultúraközvetítő
tevékenysége

Dr. Kührner Éva

31.

Kósa Ferenc filmrendező munkássága

Almássy Lászlóné

32.

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

Andó Károly önkormányzati

33.

A Váci Mihály Kulturális Központ
épülete

Mészáros Szilárd igazgató

34.

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

Magyar Honvédség Katonai

képviselő

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

35.

Hammel József Nyíregyházáról
készített fotógyűjteménye

Kujbusné Dr. Mecsei Éva

36.

A Jóba család munkássága és a Jóbanyomda produktumai

Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár
Krajnyák-Jávor Andrea

A Magyar Kodály Társaság SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei

Belinszky Etelka

1

37.

1

1

Tagcsoportjának munkássága
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1 38.
39.

40.

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

1

Holmár Zoltán történész
Balogh József
l

Benczi Gyula, a híres nyíregyházi
cigányprímás zeneművészeti
tevékenysége

Virók Ernő

42.

Nyíregyháza-Városi Református
Templom

Dr. László Gézáné dr.

43.

A Nyíregyházi Spartacus Aranycsapata
A Nyíregyházi Női Röplabda Club
kiemelkedő sporttevékenysége

Stevanyik András

45.
46.

Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó
kiemelkedő sporttevékenysége
Sipos
László
műemlékvédő
műemlékfotós munkássága

J

, Szabó Józsefné

41.

44.

'. 3

és

1

Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft.
Kőhalmi Richárd

J

Dialóg Nyugdíjas Egyesület

1

47.
48.

A Nyíregyházi Törvényszék épülete

Dr. Nyakó Zsuzsanna elnök

A nyíregyházi villamosközlekedésnek
I emléket állító Bvill 812-es számú kocsi

Hoványi Péter

Nyíregyháza, 2019. december 04 .
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Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍ~EGYHAZA, KOSSLTH TER 1. PI'.: S;
TELEl'Ol'll: +'i6 42 ')l4 'iOO
FAX +36 42 524·5~1
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREOHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT/230-4/2019
Ügyintéző: Dr. Augusztinyi Krisztina, Doka Diána
El őterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetésére és alapító
okiratának módosítására

4/i

. „ „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ .. „ „ . „ . „ . „ t · · ' " ' " ' ' ' " ' " ' ' " " ' ' ' ' ' " " ' ' ' '

Dr. Kovács Ferenc

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

polgli'.~· · · · · · · · · ·

Dr. UÍrich Attila
alpolgármester

.... „ .....••••• „

L~

..... . .. ..... „ .. „ .•.• „ ....... „ .... „ ................... .

Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője
törvényességi véleményezését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előte rjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyre ndi és Etikai Bizottság
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGARMESTERE

Tisztelt

Közgyűlés!

2019. októberében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a városi könyvtári
feladatellátás bővítésére Nyíregyháza peremterületein két Könyvtár Pont jött létre (Borbánya, Mandabokor).
Az Alapító Okiratban minden telephelyet szükséges feltüntetni, ezért módosítani szükséges az 1.3.2 pontot,
valamint a Vécsey Úti Fiókkönyvtár elnevezés Vécsey Utcai Fiókkönyvtár elnevezésre változott.

6

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

I 4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A

7

Borbányai Könyvtár Pont

1

8

Mandabokon Könyvtár Pont

1

4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50.
4400 Nyíregyháza, Mandabokor 8.

-

Az Alapító Okirat 5.1. pontban a megyei könyvtárigazgató elnevezés helyett megyei
igazgatója elnevezés került.

hatókörű

városi könyvtár

A fentieken túl az alapító okiratban technikai jellegű módosítások átvezetése is szükséges.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásrol és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
69.§ alapján a miniszter ellátja a könyvtári tevékenység és a nyilvános könyvtárak ágazati irányítását. A 69.§
d) pontja alapján „Ennek keretében véleményezési jogot gyakorol a települési és megyei hatókörű városi
könyvtár átszervezése vagy megszüntetése esetén".

A fentiekben leírtak alapján a szervezeti átalakításhoz szükséges dokumentumokat elküldtük előzetes
véleményezés céljából az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. Az EMMI Könyvtár és Levéltári
Főosztálya által 2019. 11. 27. napján megküldött 49193-1/2019/KONYVLEV iktatószámú levelében
megfogalmazottak alapján mind az alapító okirat módosítását, mind az intézményre vonatkozó szervezetátalakítását támogatja.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár hatékonyabb

működtetésére

szervezeti átalakítást szükséges

végrehajtani, melyet indokol az új telephelyek szakmai ellátása is.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 59

fő.

A szervezeti átalakítás

létszámváltozást nem von maga után .
A Megyei Szolgáltatási Osztály osztályvezetői pályázata a Könyvtár által háromszor került kiírásra, mely mind
a három esetben eredménytelen volt. Szakmailag indokolt, hogy az igazgatóhelyettes lássa el a Megyei
Szolgáltatási Osztály vezetői feladatait, ezzel egyöntetűen az Igazgatóhelyettes feladatainak meghatározása
módosításra kerültek.
A Megyei Szolgáltatási Osztályon belul a Módszertani-, és a Könyvtárbusz Csoportok Módszertan, valamint
Könyvtárbusz megnevezéssel működnek tovább, ahol a szakmai feladatellátást 1-1 fővel végzik.
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Az átszervezést továbbá indokolja, hogy a létrejövő Könyvtár Pontok miatt a munkaszervezésben változást
kell eszközölni.
Osztály megszűnik két csoportja beolvad a Logisztikai Osztályba,
Csoport 6 fővel és a Kötészeti Csoport 2 fővel. A Gyűjteményszervezési Csoportban a
városi dokumentum-ellátást végzik.
A

Gyűjteményszervezési

Gyűjteményszervezési

A Megyei Szolgáltatási Osztály KSZR Csoportjában 9 fő fogja elvégezni a dokumentum-beszerzés és a
feldolgozási feladatokat a meglévő feladatellátás mellett.
A Logisztikai Osztály Felnőttképzési Csoportjában 0,5 fő munkatárs osztott munkakörben a Városi
Szolgáltatási Osztály Tájékoztatási Csoportjában 5,5 fő munkatárs látja el feladatait.

A javasolt új struktúra kialakítása az intézmény szervezeti felépítését érintő változást eredményez. Az
intézmény szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
jóváhagyni szíveskedjen .

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet

Nyíregyháza, 2019. december 5.
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Melléklet a KULT/230-4/2019. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „/2019. (Xll.19.) számú
h atározata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetéséről és alapító
okiratának módosításáról

A Közgyűlés
Az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján
1.) A Móricz Zsigmond Megyei es Városi Könyvtár hatályos Alapító Okiratának 1. számú melléklet szerinti
módosításával egyet ért,
2.) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláírására, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentése ügyében teljes
jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve az esetleges hiánypótlást is.
3.) A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 3. számú melléklet szerinti struktúra kialakításával egyetért.
4.) utasítja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Igazgatóját, hogy az intézmény módosított
Szervezeti Működési Szabályzatát készítse el.
Felelős: Tomasovszi Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Határidő: 2020. január 31.

Nyíregyháza, 2019. december 19.
Erről

értesülnek:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
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1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének„„„/2019. (Xll.19.) számú határozatához

Okirat száma: KULT /230-5/2019.

Módosító okirat
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése á ltal 2018.
februá r 28 . napján kiad ott, KUL T /18-4/2018. számú a lapító okiratá t az államháztartásról szóló
2 011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése /2019. ( . )
ha tá rozatá ra figyelemmel -a következő k szerint módosítom:
1 . Az alapít ó okirat 1.3. pontja helyébe a

következő

szöveg lép

1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Kertvárosi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/a

2

Nyírszőlősi

4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54

3

Orosi Fiókkönyvtár

4551 Nyíregyháza,

4

Örökösföldi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a

5

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A

6

Fiókkönyvtár

1

Fő

út 60

1

I Borbányai Könyvtár Pont

1

7

8 I Mandabokori Könyvtár Pont
1

Ny

REGYHÁ ZA

4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 50
4400 Nyír egyháza, Mandabokor 8

.0
NYIREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 P.IVIREGYHAZA KOS'>l'TH .,.l'R 1. PF. S;
.,.ELEl"Ol"i: +;b 4"' )24 „oo
FAX: +;6 42 524 501
~ MAIL: PO~C..ARMESTER@NY.REG'VHAZA Hl,

POLGÁRMESTERE

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a

következő

szöveg lép

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 55. § (1) és (la)
bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 65. § (2)
bekezdésében meghatározott települési könyvtári feladatok, továbbá a megyei hatókörű városi
könyvtár Kultv. 66. §-ában meghatározott állami feladatai.
A költségvetési szerv a az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28) Korm.
rendelet alapján (továbbiakban: ODR Korm. rend.), az ODR keretében működő szolgáltató megyei
hatókörű városi könyvtár.
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a

következő

szöveg lép

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Kult. tv. 55. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei es városi könyvtári
szolgáltatásokat nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára. A
megyei hatókörű városi könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.

4 . Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a

következő

szöveg lép

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a megye i
hatókörű városi könyvtár igazgatóját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen fog lalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggö egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (Xl.20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyílvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra
bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult.tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői
megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyeté rtése
szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja.

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a

következő

szöveg lé p

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

1

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény végrehajtásáról
a
művészeti,
a
közművelődési
és
a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
1 egyes kérdések rendezéséről szóló 150/ 1992. (Xl.20.)
Korm. rendelet (Kjt. vhr.),

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi!. törvény, 2012.
évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi !. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2

3

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
Kelt: Nyíregyháza, 2019. időbélyegző szerint

történő

bejegyzés napjától kell alkalmazni.

P.H.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű lésének ..... ./2019. (Xll.19.) számú határozatához

Okirat száma: KULT /230-6/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az álla mháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapj án a(z) Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szer int adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: MZSK

1.2.

A költségvetési szerv idegen

nyelvű

megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Zsigmond Móricz County and City Library
1.2.2. német nyelven: Zsigmond Móricz Komitat-und Stadtbibliothek
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.l. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
1.3.2. telephelye(i) :

1

telephely megnevezése

1

1
2

telephely címe

1

I Kertvárosi Fiókkönyvtár
1

1

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/ a
4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54

1
1

3

I Orosi Fiókkönyvtár

4551 Nyíregyháza, Fő út 60
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s

Orökösföldi Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A

Borbányai Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Margaretta utca SO

1

6

1
1
1

7

1

1

8

Mandabokori Könyvtár Pont

4400 Nyíregyháza, Mandabokor 8
1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével
2.1.

összefüggő

rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.09.

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: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) SS. § (1) és (la)
bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári a lapfeladatok, valamint a 6S. § (2)
bekezdésében meghatározott települési kö nyvtári feladatok, továbbá a megyei hatókörű városi
könyvtár Kultv. 66. §-ában meghatározott állami feladatai.
A költségvetési szerv a az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28) Korm.
rendelet alapján (továbbiakban: ODR Korm. rend.), az ODR keretében működő szolgáltató megyei
hatókörű városi könyvtár.
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' t ar t asi
' . sza k'agaza t'1 besoro l'asa:
A k"l
'
o tsegvetes1
szerv oteve'kenysegene k a'll am h az
szakágazat száma

1

szakágazat megnevezése

910100

1

Könyvtári, levéltárí tevékenység
1

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Kult. tv. 55. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat
nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára. A megyei hatókörű városi
könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.
44
..

. , szennt1 meg1e o ese:
A k"l
'
o tsegvetesi
szerv a apteve' k envsegene kk ormanvzat1. f un k c10

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása,

4

082044

1

1

megőrzése,

védelme

Könyvtári szolgáltatások
1

5

082091

Közművelődés

6

083020

Könyvkiadás

7

083030

Egyéb kiadói tevékenység

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

8

- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1
1

9

4.5.

1

A költségvetési szerv illetékessége,

működési

területe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Az ODR Korm. rend. 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország közigazgatási
területe.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a megyei
hatókörű városi könyvtár igazgatóját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra
bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult.tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői
megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése
szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
., ,
..
" '
XXXIII. torveny vegreha1tasarol a muveszet1,
a
közművelődési
és
a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.)
Korm. rendelet (Kjt. vhr.),

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény, 2012.
évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi 1. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról

1

1

2

1

3

megbízási jogviszony

I Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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3. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének„„ ../2019. (Xll.19.) számú határozatához

lntézményvezetó
Kozmtézményeket
Műkodtető Központ
(KÖZIM)

Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár

MIT elnök

INTEZMENYVEZETŐ

DPO

Titkárság
Igazgatóhelyettes

Városi Szolgáltatási
Osztály

Megyei Szolgáltatási
Osztály

Logisztikai
Osztály

Kölcsönzési csoport

Gyűjteményszervezési

KSZR csoport

csoport

„

Tájékoztatási csoport

Gyermekkönyvtári
csoport

Helyismereti
csoport

Fiókkönyvtári
csoport

Informatikai
csoport

Üzemfenntartási
csoport

~

~

Módszertan

Könyvtárbusz

Médiaszolgáltatási
csoport

Felnőttképzés

Kötészeti
csoport
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M EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: KULT- 246-1/2019.
Ügyintéző: Doka Diána
El őterjesztés

-a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére

. . . . . . . . . . . . . . .qÍJ. . . . . . . . . . . . . . .
Dr!Kovács Ferenc
polgármester v

························~;;;j~·····················
alpolgármester

Doka Diána
Kulturális Osztály vezetője
törvényességi véleményezését
személyek aláírása

végző

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

•••••••••••••••••••••''''''''''''''''''''''"''''"'''''''''"''''''''''"''''

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az e l őterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!

A Jósa András Múzeum feladatainak hatékonyabb ellátása és

működése

érdekében az Intézmény szervezeti

struktúrájában a feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében szervezeti átalakítást kíván véghez
vinni.
A Jósa András Múzeum engedélyezett létszáma 61 fő . A szervezeti átalakítás létszámváltozást nem von maga
után .
Korábban a múzeum szervezeti felépítésében három gyűjteményi osztály működött (Régészeti osztály,

Történeti osztály, Néprajzi osztály). A múzeumpedagógiai csoport osztályszintre emelkedik, melynek az új
megnevezése Múzeumpedagógiai osztály. A múzeumpedagógiai jelenlét az intézményben igen meghatározó
és az elmúlt két évben végzett tevékenységük alapján (megnövekedett látogatószám - ezen belül
megnövekedett iskolai és óvodai jelenlét, rendezvények, programok szervezése) alapján tartjuk indokoltnak
az osztályszintre való emelést.
Az Üzemeltetési csoport és a Kiállítás tervező és kivitelező csoport összevonásra kerül, melynek új
megnevezése Üzemeltetési és kiállítás tervező, kivitelező csoport. Ez a két csoport együttesen hatékonyabb
működést

tud elérni és hatékonyabb munkavégzést biztosítani.

A Sóstói Múzeumfalu mint területi múzeum besorolású tagintézmény szervezeti felosztása erőteljesebben
jelenik meg. Ez a megjelenés nyomon követhető lesz az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
módosítása által. A Néprajzi osztály mellett Programszervezési és múzeumpedagógiai csoport, valamint
Üzemeltetési és kiállítas tervező, kivitelező csoport látja el a Múzeumfalu szakmai működését. Fontosnak
tartjuk, hogy ennek a nagy látogatottságú, számos kiállításoknak helyt adó, kulturális programokat szervező
és

rendező,

komoly tudományos kutatómunkát folytató tagintézménynél is megtörténjen a szervezeti

struktúra nyomon követése.
A Jósa András Múzeum szakkönyvtara a Történeti osztály kezelése alól a Régészeti osztályhoz kerül, melyet
az indokolja, hogy a vezetett statisztika alapján 80%-ban a szakkönyvtár szolgáltatását a Régészeti osztály
dolgozói veszik igénybe. (A Történeti osztály munkatársai nagyobbrészt - az általuk vizsgált korszakokból

adódóan - a Levéltár, Levéltárak dokumentumait kutatják.)
A javasolt új struktúra kialakítása az intézmény szervezeti felépítését érintő változást eredményez. Az
intézmény szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet
jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. december 9.

~r., ,

Kies Ferenc
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Melléklet a KULT-246-1/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„./2019. {Xll.19.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetéséről

A Közgyűlés
Az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján

1.) A Jósa András Múzeum 1. számú melléklet szerinti struktúra kialakításával egyetért.
2.) utasítja a Jósa András Múzeum igazgatóját, hogy az intézmény módosított Szervezeti Működési
Szabályzatát készítse el.
Felelős: Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum igazgatója
Határidő: 2020. január 31.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről értesülnek:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Jósa András Múzeum
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POLGÁRMESTERE

1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséne k ..... ./2019. (Xll.19.) számú határozatához

'

Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatal Ellenőrzési Osztály

IL
~~

Igazgatási szakalkalmazott
(titkárnő)

Igazgató

Jósa András M úzeum

Közintézményeket
Központ

Működtető

ügyintéző

Igazgatási
)
(pályázatfigyelő, adatvédelmi referens) j.----'-

előadó,

Humánpolitikai (jogi)
igazgatási szakalkalmazott

Múzeumi marketing-, reklám és
kommunikációs szakember

Igazgatóhelyettes

l

1

Régészeti osztá ly
-régészeti osztá lyvezető
-régész
-múzeumi rajza ló
-múzeumi geod éta
-múzeumi adattaros
-múzeumi adat rögzítő
-múzeumi szak könyvtár
L
úzeumi gyűJt eménykezel ő

-csoportvezető

1

Sóst ói
Múzeu mfalu
- tagmúzeu m igazgató

Kállai Gyűjtemény
-csoportvezető

-történész
-múzeu mpedagógus
-könyvtáros
-informatikus

l

_J

Néprajzi osztály
-néprajzos
-múzeumi

1

Restaurátor csoport

J

Történeti osztály
-történeti osztá l yvezető
-történész

gyűjtemé n ykezelő

-m űvészettö rténés z

-segéd restaurátor

-irodalomtörténész

1 -m~zeum'. re~:.a ura tor

L muzeum1 gyui teménykezelő

Múzeumpedag ógiai osztály
-osztályvezető

-múzeumpedag
óg"'
-múzeumi terem őr
múzeumi tárlatvezető

Programszervezési és múzeumpedagógiai csoport
-múzeumpedagógus
-múzeumi tárlatvezető
-múzeumi kulturális menedzser

l

_J

Üzemeltetési és kiállítás terv e ző,
k i vitelező csop ort
-csoportvezető/gondnok

-

Üzemeltetési és kiállítás tervező, kivitelező csoport
-karbantartó
-takarító
-múzeumi informatikus
-múzeumi teremőr

-telefonkezelő

L

-takarító/postá zó
-karbantartó
-gépkocsivezeto"
-múzeumi fotós
-múzeumi infor matikus
-múzeumi grafi kus
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA 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

Ügyiratszám : PKAB/58/2019 .
Ügyintéző : Karóczkai Adrienn

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

~

~

· · ··· · ······ ··~··········· ······ ···· ····
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

-

· ··· ~·· · ·· · ··
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

Ny

R EGYHAZA

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

t

1
NYÍREGYHAZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA

Tisztelt

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E·MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-54/; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni
mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket.
Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Továbbá a haza i és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására
ad

lehetőséget

az

elsősorban

kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból
megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő
pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az

előterjesztés

1., 2., és 3. számú

mellékletei tartalmazzák .
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív
jellegűek,

ugyanis a projekt adatlapokon megadott

kezdő

és befejezési

időpontok

a pályázatok készítésekor

készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és
Közreműködő

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási

Szerződés

szerint kerültek

feltüntetésre.
Sikeresen lezárt projektek az
1.

előző közgyűlési

beszámolóhoz képest az alábbiak:

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való méltó
megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán

2.

Az Európai határvárosok korlátolt felelősségű európai területi együttműkodési csoportosulás 2018.
évi

működésének

támogatási projektje

3.

Értünk a család programsorozat

4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város KEF koordináció fejlesztése

5.

2017. évi járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

6. A Jósa András Múzeum Jósa András emlékkiállításának felújítása,

bővítése

7.

ERASMUS+ Silver Learners projekt

8.

2017. évi Muzeális intézmények szakmai támogatása („ Kubinyi Ágoston Program")

9 . Területi infrastrukturális fejlesztések keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés
Nyíregyházán
10. Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges
helyreállításának támogatása
11. Nyíregyházi állatpark fejlesztése keretében Pangea Ökocentrum és szálloda építése
12. A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása .
13. Kárpát-medence néptánc-fesztivál megvalósítására 2017-ben
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGARMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA 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

Kérjuk a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a hatá rozat-tervezetet a me llékletek szerint
jóváhagyni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019 .11.26.

~ ~~
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Pató István

Hagymási Gyula

Városfejlesztési és

Pályázatok és

Városüzemeltetési

Projektmenedzsment

Osztályvezető

Referatúravezető

WWW."lYI EC.Yt<AZA.HU

NYI Rf:.GYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 5.24·553; FAX: +36 42 311 041
EMAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA. HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

„.„„/2019. (Xll.19.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt

lévő

pályázatairól

A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megva lósítás alatt álló és
lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja .

Felelős :

Városfejlesztési és Városuzemeltetési Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő : folyamatos

Nyíregyháza, 2019 .12.19.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYiREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 514-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311 -041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : PKAB/201/2019
Ügyintéző : Vajda Mariann

ELŐTERJESZT ÉS

- a Közgyűléshez A TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó
pályázati program elfogadására

Lf/?

.„ „. „..ti':„. :-..„.. „.„ ... „.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Kmsai Anita
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kijelölt osztályvezető

Hagymási G ula
az előterjesztés zakmai
előkészítéséé

felelős

referatúra vezető
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.'„„„„~1nJ„.„.M„.
dr. Berényi Judit
jogász
Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Szociális, Egészségugyi és Sport Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés !

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli
kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk
nyújtott szolgáltatások minőségét . A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható
és

minőségi

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes

szulők munkaerőpiacra történő

visszatérésének

elősegítését

a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése

által.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket

nevelő

családok állnak.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek
segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan vise lkedjenek saját kulturális környezetükben és
sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
A

bölcsődei

nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles

értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára
folytasson. A

bölcsődei

hozzájárul a családok

kiterjedő

körű

prevenciós tevékenységet

ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató csalá dbarát intézményként, szolgáltatásként

életminőségének

javításához, a szü lők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde,
családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások
minőségi

fejlesztését

segíti

elő,

ezáltal

hozzájárulva

a kisgyermeket

nevelők

munkavállalásának

támogatásához, a családok segítéséhez.
Fentiekre tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei
férőhelyek

kialakítása,

bővítése című felhívásra pályázatot kíván benyújtani, melynek keretében a Honvéd

utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlan hasznosításával új böl csődei szolgáltatást kíván
megvalósítani egy új, modern
férőhelyet

bölcsőde

•
•
•
•

bblcsőde

megvalósításával 36 új

tudunk biztosítani .

A pályázat keretén belül, a Honvéd u. új
az alábbi fejlesztések révén.

Az alábbi

építésével. A Honvéd utcai új

bölcsődékbe

bölcsőde

építésén túl további 8

bölcsőde

fejlesztése is megvalósul

árnyékoló kerül elhelyezésre :

8. számú Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)
9. számú Micimackó bölcsőde (Stadion u. 8/a .)
10. számú Katica bölcsőde (Tőke u 1 )
S. számú Őzike bolcsőde (Vécsey koz 31.)
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E·MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NY{REGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA 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

Az alábbi bölcsődékben vízpermetező kerül telepítésre:
•
•
•
•

S. számú Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.) (3 db vízpermetező)
10. számú Katica Bölcsőde (Tőke u.l .) (4 db vízpermetező)
14. számú Bóbita Bölcsőde (Tass u. 1-3.) (4 db vízpermetező)
16. számú Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.) (4 db vízpermetező)

Az alábbi

bölcsődékben

eszközbeszerzés valósul meg:

•
•

új bölcsőde (Honvéd u. 2.)
7. számú Hóvirág (Malom u. S.)

•
•
•

8. számú Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)
10. számú Katica Bölcsőde (Tőke u 1.)
12. számú Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)

A pályázati dokumentációt 2020. február 28-ig lehet benyújtani. A költségbecslés alapján a pályázat
költségvetése a következőképpen alakul :
•

a projekt tervezett összköltsége : 600.000.000 Ft

•

az

•

saját erő : várhatóan 0 Ft

igényelendő

támogatás tervezett összege : 600.000.000 Ft

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges - projektben elkülönített tartalék igénylése
nélkül - mintegy 100%-os mértékben .
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 36 hónap.
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően
a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett koltségek is pontosításra kerülnek.
Kérjuk a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. december 12.

Tisztelettel:

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály
Osztályvezető

Hagym:ila
Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

vezető
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NYIREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ES
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310 647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NY{REGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524.553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
...... ./2019. (Xll.19. számú)
határozata
A TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó
pályázati program elfogadására
A Közgyűlés
a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívás keretében benyújtandó, 1 új bölcsőde építését
és 8 bölcsőde fejlesztését tartalmazó 600.000.000 Ft összköltségvetésű, 0% saját erőt igénylő pályázati
program tartalmával és megvalósításával egyetért.
Felelős :

Dr. Krizsai Anita, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt osztályvezető, Szociális és
Köznevelési Osztály
Hagymási Gyula, az előterjesztés szakmai előkészítéséért
Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

fele lős

referatúra

vezető,

folyamatos

Nyíregyháza, 2019. december 19

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Pályázatok és

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

4401 NYÍREGYHAzA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

VAGY/738-1/2019.
File János

EL ŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez állami vagyonba t artozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
m egállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Dr. Ko\/ács Ferenc
polgármester

.Z
"

,1-vc ,nL~ ' l'2r ';J..tv...
' . A'l"''-\

Kovácsné Szatai Agnes
vagyo ngazdálkodási osztá lyvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~~/~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

1.

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottság:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló - kérelem alapján az
ingatlan-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „vásártér"
megnevezésű ingatlan, és a Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvett „ beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében a 15030 hrsz. esetében Állatpark bővítése, míg a 8844/20 hrsz.
esetében közút kialakítása céljából került sor.
Az ingatlanokat az Önkormányzat a 2011. májusában aláírt megállapodástól számított 15 évig
nem idegenítheti el, továbbá azt a birtokbavételtől számított 15 évig a Kormányhatározatban
megjelölt ha sznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani.
Az Önkormányzat a megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről képviselő-testületi
határozatban foglalt nyilatkozatával köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t
tájékoztatni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezeteket, illetve a mellékletüket
beszámolókat elfogadni szíveskedjen.

képező

Nyíregyháza, 2019. december 10.

Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc
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1. sz. melléklet a VAGY/738-1/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
... „ „ „ ..... /2019.(Xll.19.}

sz.

határozata

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, és

az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről, a Nyíregyháza 15030 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Errő l

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes fő Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ MNV Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
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Melléklet a

/2019.(Xll.19.) számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111.10.) számú határozatában az Önkormányzat által
benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az ingatlan-nyilvántartásban
Nyíregyháza belterület 15030 hrsz. alatt felvett „vásártér'' m egnevezésű ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott - településfejlesztéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatok elősegítése érdekében,
állatpark bővítése céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35910 számú megállapodás alapján került az
Önkormányzat tulajdonába .
Az ingatlan adatai az SZT-35910 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése:

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

15030

területe:

1323 m 2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója :

15731766-8411-321-15

adószáma:

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Nyíregyházi Állatpark területének részét képezi, a megállapodásban
rögzített cél megvalósult.
Az ingatlan adataiban történt változás:
A tárgyi ingatlant is érintően az Állatpark területének telekcso port újraosztására került sor 2016.
évben . A változás után kialakult ingatlanok, s jelenlegi adatai:
15010/2 hrsz.

kivett állat és novénykert, 1 állatparki épület, látogató központ, hópárduc kifutó,
új pénztár és vizesblokk
23 ha 6223 m 2

15010/5 hrsz .

kivett ifjúsági tábor, Pangea Ökocentrum, 3 egyéb épület

15010/6 hrsz.

kivett magánút

1ha4875 m 2
1413 m 2

A megszűnt 15030 hrsz-ú ingatlan területe természetben a 15010/5 hrsz-ú és 15010/ 6 hrsz-ú ingatlan
része .
Nyíregyháza, 2019. december 19.
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2. sz. melléklet a VAGY/738-1/2019. számú előterj esztéshez :

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

............. ./2019.(Xll .19.) sz.
határozata

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, és

az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
megállapod ásban előírt kötelezettségek teljesítésé ről, a Nyíregyháza 8844/20 helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó mellékelt beszámolót, illetve nyilatkozatot elfogadja.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tarua1
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3./ MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
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Melléklet a

/2019.(Xll.19.l számú határozathoz

BESZÁMOLÓ ÉS NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1042/2011.(111. 10.) számú határozatában az
Önkormányzat által benyújtott - ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem - alapján az
ingatlan-nyilvántartásban Nyíregyháza belterület 8844/20 hrsz. alatt felvett „beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tu lajdonba adásáról döntött.
A tulajdonba adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott-településfejlesztéssel ka pcsolatos -önkormányzati feladatok
elősegítése érdekében, közút kialakítása céljából került sor.
Az ingatlan a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött SZT - 35911 számú megállapodás alapján
került az Önkormányzat tulajdonába.
Az ingatlan adatai az SZT-35911 számú megállapodás aláírásakor:
elhelyezkedése :

Nyíregyháza belterület

helyrajzi száma :

8844/20

területe :

501 m 2

tulajdonos:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhe ly:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

KSH azonosítója :

15731766-8411-321-15

adószáma:

15731766-2-15

Az ingatlan természetben a Szeder utca részét képezi, az Önkormányzat a területet rend be
tartja, gyommentesítéséről időszakosan gondoskodik.
A tervezett beruházás költségvetési forrás hiányában még nem va lósult meg.
Az ingatlan adataiban az átvétel óta nem történt változás.

Nyíregyháza, 2019. december 19.
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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.-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyására

./~
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazd álkodási Osztály vezetője

~--

'--rrátó lstvan,J

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyl;k aláírása:

~'
Dr. Szemán Sándor.\
Címzetes Főjegyző l.J..
f
••
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező

bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19.
napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az
Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak
végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg.
A 2019. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit
Kft. között a 9/2019.(11.07.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási
Szerződés jött létre, mely 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szabályozza a
keretszerződésben vállalt közszolgáltatások és a közszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó
beruházások, felújítá sok teljesítését és ellentételezését.
A 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározá sra
kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített
szolgáltatásként elvégzendő 2019. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi
paraméterei és azok ellentételezése, melyek módosítása vált szükségessé az alábbi indokok
miatt:
A Közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett útépítések, útfelújítások közül
20 helyszínen 6 026 m hosszon valósult meg új út építése, 1 helyszínen 721 m hosszon
útfelújítás, így az erre biztosított 1.120.000 e Ft kompenzáció ténylegesen 1.030.816 e Ft.
Több utca esetében a kivitelezés során a feltárt és előre nem látható közmű és egyéb
problémák miatt pótmunkák elrendelése vált szükségessé. A tervezett útépítések közül a
Gálya utca építése a 26214/2. hrsz-ú ingatlan problémája miatt nem valósult meg.
A járdafelújítások előirányzata 250.000 e Ft-ról 241.909 e Ft-ra csökkent, a tervezett 4 utca
felújítása 1 934 m hosszon va lósu lt meg.
A tervezett játszótéri fejlesztési munkálatok a tervezett 8 helyett 9 helyszínen valósultak meg,
az erre előirányzott bruttó 97.790 e Ft kompenzáció helyett ténylegesen 108.568 e Ft.
Öntözőrend szer kiépítésére ebben az évben a tervezettnek megfelelően 2 helyszínen került

sor, így az előirányzott bruttó 11.811 e Ft kompenzáció helyett 11.176 e Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós
munka - mely 28 helyszínre vonatkozik -tényleges összege az előirányzott 45.000 e Ft helyett
46.519 e Ft, mivel a kivitelezés során 1 helyszínen a tervezett munka csak pótmunka
elvégzésével valósulhatott meg.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2019.(Vl.27.) számú határozatával a
közterületi illemhelyek fejlesztésére biztosított bruttó 20 OOO e Ft előirányzat
átcsoportosítással a zöldfelület fenntartási feladatokhoz került, mivel önkormányzati CLLD
pályázat kulcsprojektben kialakításra került a Robinson dombon új játszóvár, így a
fejlesztéshez kapcsolódóan a balesetveszélyessé vált déli lépcsősor és szánkópálya felújítása
valósult meg bruttó 20.037 e Ft összegben.

~
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A városüzemeltetésben résztvevő gépek romló műszaki állapota miatt ebben az évben
fejlesztés keretében új gépek beszerzésére nyílt lehetőség. Városüzemeltetési feladatok
elvégzéséhez több, nagyobb teljesítményű gép beszerzése szerepelt a jóváhagyott éves
közszolgáltatási szerződésben , melyekből 1 db MAN L.2007.46.001-SERES TGS típusú
konténerszállító tehergépjármű (felépítményekkel), 1 db SAME SOLARIS 55 DT típusú kis
traktor (felépítményekkel), 1 db Renault Master 2.3 DCI típusú kistehergépjármű illetve 1 db
ORSI Competiton GS200 HARDOX típusú rézsűkasza (simító hengerrel) beszerzése valósult
meg összesen bruttó 99 570 e Ft összegben . Terveztük 1 db BUCHER CC2020 típusú út- és
járdatisztító szívó-seprő célgép beszerzését (49 843 e Ft értékben), mely a közbeszerzési
eljárást követően megkötött szerződésben foglaltak ellenére a megadott műszaki
paraméterek szerint határidőben nem érkezett be, így várhatóan jogi eljárás keretében
szükséges tisztázni az eladó és vevő közötti véleménykülönbséget, mely várhatóan 2020. év
elején rendeződhet.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése és a NYÍRVV Nonprofit Kft .-vel kötött
közszolgáltatási szerződés egyezősége érdekében javasoljuk a 2019. évi éves közszolgáltatási
szerződés módosítását az alábbiak szerint :
A Szerződés 3.1 pontjában a 2019. évi előirányzott kompenzáció összege 136 006 e Ft- tal
4.477.166 e Ft-ról 4.341.160 e Ft-ra csökken .
A Szerződés 2. számú melléklete pontosításra került . Az útépítésekre előirányzott
kompenzáció összege 89.184 e Ft-tal 1.120.000 e Ft-ról 1.030.816 e Ft-ra csökken, a
járdafelújításokra előirányzott kompenzáció összege 8.091 e Ft-tal 250.000 e Ft-ról
241.909 e Ft-ra csökken, a játszótér felújításra előirányzott kompenzáció összege
10.778 e Ft-tal 97.790 e Ft-ról 108.568 e Ft-ra nő, az öntöző hálózat fejlesztésére
előirányzott kompenzáció összege 635 e Ft-tal 11.811eFt-ról11.176 e Ft-ra csökken,
a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított kompenzáció összege 1.519 e Ft-tal
45.000 e Ft-ról 46.519 e Ft-ra nő, a közterületi illemhelyek fejlesztésére biztosított
kompenzáció átcsoportosítása után a zöldfelü let fenntartási feladatok fejlesztésére
előirányzott kompenzáció összege 37 e Ft-tal 20.000 e Ft-ról 20.037 e Ft-ra nőtt, a
városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezett gépbeszerzésekre előirányzott
kompenzáció összege 50 430 e Ft-tal 150.000 e Ft-ról 99 570 e Ft-ra csökken .
A Szerződés 3. számú mellékletében a közutak, hidak fenntartására előirányzott
kompenzáció összege 2.322.000 e Ft-ról 2.224. 725 e Ft-ra csökken, a közvilágításra
előirányzott összeg 431.500 e Ft-ról 433.019 e Ft-ra nő, a zöldfelület fenntartási
feladatokra biztosított összeg 697.881 e Ft-ról 728.061 e Ft-ra nő, az egyéb
városüzemeltetési feladatokra előirányzott kompenzáció összege 196.210 e Ft-ról
176.210 e Ft-ra csökken , a városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzésre
előirányzott kompenzáció összege 150.000 e Ft-ról 99 570 e Ft-ra csökken, az összesen
sor pedig 4.477.166 e Ft-ról 4.341.160 e Ft-ra módosul.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozattervezet és a mellékletét képező 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának
jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2019. december 9.
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Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a VAGY /63/2019. sz. előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
....../2019.(Xll.19.) számú
határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft .-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta,
a NYÍRVV Nonprofit Kft .-vel kötött 2019. évi Éves Közszo lgáltatá si Szerződés módosítását jelen
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a sze rződé smódosítás aláírására.
Utasítja : a Gazdasági Osztály
végrehajtására.

vezetőjét

a szükséges költségvetési átcsoportosítások

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről

értesülnek :
1. a Közgyűlé s tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Melléklet a ...... „

. . .. .. .

./2019. (Xll.19.) számú határozathoz

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZO LGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely
létrejött egyrész ről
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város Ö nkormányzata
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhe lye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1., statisztikai számjele : 15731766-8411-321-15, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc
polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat"
másrészről : NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma : Cg.15-

09-060275, képvi seletében : Petró Árpád ügyvezető), továbbiakban „ Közszolgáltató" ,
együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint :
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2019. február 07. napján Éves Közszolgáltatási
Szerződés jött létre 2019.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra .
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2019. évi
Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Éves

A 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi
szöveg lép:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit Kft . részére a 2019. ev1 közszolgált atási feladatok elvégzésének
ellentételezésére bruttó 4.341.160 e Ft, azaz bruttó négymilliárd-háromszáznegyvenegy
millió-egyszázhatvanezer forint összegű kompenzációt irányzott elő , mely összeg az
általános forgalmi adót is tartalmazza .
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2019. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú
mellékleteivel módosítják.
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.
6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
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Jelen szerződésmódo sítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte :
Dátum:.„ .......... „

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

„ .... .

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

Jogilag ellenjegyezte:
Dátum: .................................... „ ..
Aláírás :„.... „ ... „ .. „ ... „ ............. „ ..

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviseletében
Petró Árpád
ügyvezető

1. szá mú melléklet

2019. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgá ltatási tevékenységhez ka pcsolódó közvetített szolgáltat áské nt
elvégzendő 2019. évi beruházások, felújítások meghatározása
Tervezett útépítések és útfel újítások 2019. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
M ű szaki

tartalom

Útépítés
Útfelújít ás
Egyéb kö ltség (tervezés, közbeszerzés,

6 026 m
721 m

Előirányzat

bruttó összege

Megjegyzés

hossz m

20 utca eseté be n
1 utca eseté ben

1 030 816 e Ft

műszaki

ellenőrzés)

Tervezett járdafelújítás 2019. évben
Felúj ítás, é pítés
M űsza ki

Meglévő

műszaki

leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények

tartalom

építés
Egyéb költség (te rvezés, közbeszerzés,

1934

bruttó
összege

Megjegyzés

hossz m

já rd a bontása, aszfaltburkolat

Előirányzat

4 utca eset é be n
241909 e Ft

műszaki elle nőrzés)

Tervezett játszótér létesítés, fe lújít ás 2019. évben
Felújítás

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

Mennyiség
9 helyszín

bruttó
összege

tartalom

108 568 e Ft

Kombinált/egye di játé kvár

Tervezett öntözőhálózat fej lesztés 2019. évben
Felújítás m ű szaki leírása, men nyiségi és/vagy mi nőségi követelmények
Mennyiség
Műszaki tartalom
2 he lyszín

Előirányzat

Öntözőhálózat fejlesztés

Előirányzat

bruttó összege

11 176 e Ft

t
„.

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2019. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

Előirányzott

bruttó
összeg

Műszaki

Mennyiség

tartalom
A korábbi években beérkezett, jogosnak
ítélt
közvilágítási
bővítési
és
rekonstrukciós igé nyekb ől a legfontosabb
fejlesztések (meglévő oszlopra történő
lámpatest felszerelés, leromlott állagú,
vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
hálózatszakaszok
létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési
feladatok)
végrehajtása
a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig

28 helyszínen
56 db oszlop
96 db lámpa
2560 m hálózat

1

1

46 519 e Ft

Városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezett gépbeszerzés 2019. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
5 db

Műszaki

tartalom

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvon al ú
ellátásához szükséges gépek beszerzése

Előirányzat

bruttó
összege

99 570 e Ft

Zöldfelületi fenntartási fejlesztési feladatok 2019. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség

1

Műszaki

tartalom

bruttó
összege

1 Robinson

1 helyszín

dombon fejlesztéshez ka pcsolódóan a
balesetveszélyessé vált déli lép csősor és
J szánkópálya felújítása

Előirányzat

20 037 e Ft

..
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2. számú melléklet

2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2019. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költ ségvetésében a NYÍRVV
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2019. üzleti évben az
Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási fe ladatainak ellát ásához az
alábbi előirányzatokat biztosítja:

1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás
Közfoglalkoztatás
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés
Állategészségügyi feladatok

Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelü let fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés
Összesen :

e Ft

124 500
433 019
170 OOO
205 OOO
133 030
12 600
34 445
176 210
728 061
2 224 725
99 570
4 341160

\
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

5

4401 NYÍREGYHÁ ZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4 2 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYI REGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY / 42/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

E LŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névhasználati hozzájárulás utólagos jóváhagyására

Dr.
vács Fere~c }.
polgármester

V

A1,
,\.\

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási osztály vezetője

törvényességi véleményezést
személyek aláírása :

végző

Dr. Szemán Sándo ~
címzetes főjegyző
j.

1

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet ve zetője

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
WWW .NYIRCG VHAZA.HU
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N Y Í R EGYHÁZ A

Tisztelt

Közgyűlés !

Az országos földfelszíni televízió műsorszóró hálózatok jelentős átalakításon mennek át 2020-ban, ezért a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiaszolgáltatási Főosztálya a rádióengedélyezési eljárások
gördülékeny lefolytatása érdekében ütemezést készített a helyi földfelszíni televízió szolgáltatók
számára, melyet még 2019. év folyamán megkezdtek.
A Város-Kép Nonprofit Kft. részére 2020.09.06-tól 2032 .09 .05-ig terjedő időszakra a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiaszolgáltatási Főosztálya által - a helyi televíziók vonatkozó frekvenciahasználati
jogosultságát biztosító Hatósági Szerződése alapján - rádióengedélyek kiadása is szükséges .
Az új üzemeltetési jogosultságokhoz kapcsolódóan a frekvencia és/vagy adóteljesítmények változása,
valamint a sávban bekövetkező zavartatási viszonyok miatt a teljes rádióengedélyezési eljárás
lefolytatása szükséges. Az engedélyezési folyamat az adatszolgáltatási kérelemmel indult, melyben
átadták a Város-Kép Nonprofit Kft. részére a műszaki terv készítéséhez szükséges adatokat. Ezt követően
a Társaság elkészítette az adóállomás egyszerűsített műszaki tervét, melyet a frekvenciakijelölési
kérelem mellékleteként a Főosztály részére megküldtek . Ez alapján kiadásra került a frekvenciakije lölési
határozat.
A folyamat következő lépéseként a Város-Kép Nonprofit Kft. kérelemmel élt a műsorterjesztés és a
digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 43/N . § (2) bekezdése
szerint, a Dtv. 43/N . §.(1) bekezdés szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélküli hatósági szerződésben
történő feljogosításra Nyíregyháza telephelyű, körzeti véte lkörzet ű földfelszíni műsorterjesztési
szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő digitális televízió műsorszóró adó üzemeltetésre.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság végzése szerint, a Nyíregyházi Városi Televízió állandó
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásának bejelentése alapján indult nyilvántartásba vételi eljárásban
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hozzájárulása szükséges a
médiaszolgáltatás állandó megnevezésében Nyíregyháza, mint településnév névhasználatához.
Mivel az engedélyezési eljárásban rendelkezésre álló 8 napos hiánypótlási határidő miatt a közgyűlési
jóváhagyásra nem volt lehetőség, ezért a Város-Kép Nonprofit Kft. 2019. november 25. napján kelt
levelében kérte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának előzetes hozzájárulását a névhasználathoz.
A névhasználati hozzájárulás 2019. november 27. napján azzal a feltételle l került kiadásra, hogy azt a
Közgyűlés utólagosan jóváhagyja .
Mindezek figyelembe vételével kérJük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a névhasználati hozzájárulást jelen
határozattervezet szerinti tartalommal a Város-Kép Nonprofit Kft. részére megadni szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2019. december 10.
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Határozat - t ervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„ .../2019.(Xll.19.)

számú

határozata

a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névhasználati hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

a Nemzeti Média- és Hírkozlési Hatóság Hivatalának végzése szerint, a Nyíregyházi Városi
Televízió állandó megnevezésű lineá ris médiaszolgá ltatásának bejelentése alapján indult
nyilvántartásba vételi eljárásban, a lineáris médiaszolgá ltatás bejelentéséhez kapcsolódó
enge délyezési eljáráshoz, a médiaszolgáltatás állandó megnevezésében szereplő Nyíregyháza,
mint településnév használatához hozzájárul.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről értesülnek :
1. a Közgyűlés tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Zagyva Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetője

.... .

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.H U

Ügyiratszám : VAGY/ 84 / 2019 .
Ügyintéző : Fodorné Maksa Márta
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai
Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására
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Tisztelt Közgyűlés !

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2020-as évben az előző évhez képest kibővült, strukturáltabb
feladatkör ellátásával végzi tevékenységét. Befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési feladatainak
megvalósításához a Technológiai Transzfer Központ
A

befektetésösztönzés

és

gazdaságfejlesztés

megfelelő

helyet biztosíthat.

szempontjából

fontos,

hogy

Nyíregyházán

a

befektetésösztönzést, a vállalkozásfejlesztést, valamint a fiatal és kezdő vállalkozásokat támogató
hazai és nemzetközi rendezvények kerüljenek megszervezésre . A rendezvények hozzájá ru lnak a
vállalkozói ökoszisztéma építéséhez is, ugyanis ezek eredményeként kialakulhat egy állandó
résztvevői kör (mag), akik hosszú távon is bevonhatók a város gazdaságfejlesztési tevékenységeibe.

Indokolt, hogy a rendezvények szervezése a befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési szervezet
feladatkörébe tartozzon, valamint folyamatosan egy helyszínen kerüljenek megrendezésre.
A vállalkozásfejlesztési városi program beindításához és a vállalkozói ökoszisztéma kiépítéséhez
ideális helyszínt biztosíthat a Technológiai Transzfer Központ. Az épületben rendelkezésre állnak
képző-

és konferenciatermek, co-working irodák, valamint a napi

szintű

igények kielégítéséhez

kapcsolódó egyéb helyiségek (étkező, mosdó, recepció stb.). A kia lakított épület kiválóan alkalmas
arra, hogy városi viszonylatban egyfajta gazdaság- és vá llalkozásfej lesztési központként szolgáljon. A
központ

működtetése

hozzájárul a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. tevékenységeinek

megvalósításához, valamint bázisként tud szolgá lni a cég napi sz intű működéséhez.

Funkciók és szolgáltatások a Központ tervezett működési modellje szerint:

•

•

Befektetésösztönzés:
a. Befektetői tárgyalások lebonyolítása
b. Konkrét befektetés esetén annak koordinálása,

együttműködve

a befektetővel

Vállalkozásfejlesztés
a. Közösségi (co-working) iroda bérlési lehetőség
b. Iroda- és tárgyaló bérlési lehetőség
c. Key account management működtetése: a helyi cégekkel való ka pcsolattartás
megerősítése

d. Start-up program : A központ működésének egyik kulcseleme a kezdő vállalkozások
segítése és a helyi start-up ökosziszté ma fe lépítése, illetve a fiatal vá llalkozók
támogatása. Ilyen típusú segítség lehet például az előző pontokban említett
irodahelyiség biztosítása, mentorprogram megvalósítása, a vállalkozás sikeres
indításához szükséges alapvető ismeretek (üzleti tervezés, marketing, pénzügy és
adminisztráció) átadása . A központ szolgáltathatja az ilyen típusú programok fizikai
infrastruktúráját.
e. Vállalkozói klub működtetése, rendezvények, képzések: A központban lehetőség
nyílik célzottan a vállalkozások fejlesztésével foglalkozó rendezvények megtartására,
szakmai napok szervezésére és a helyi vállalkozói klub fizikai infrastruktúrájának
biztosítására. Lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemmel, szakképzési
centrummal és cégekkel együttm űködve magas hozzáadott értékű, innovatív, a
vá llalkozók és / vagy érdeklődő fiatalok számára va lóban vonzó rendezvények
kerüljenek megszervezésre.
f. Vállalkozói kávézó (Business café)
g. Nemzetközi projektekben történő szerepvállal ás esetén kivá ló helyszínként
szolgálhat a partnertalálkozók megtartására

Mivel a Technológiai Transzfer Központ megfelelő helyet biztosít a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit
Kft. befektetésösztönzési, gazda ságfejlesztési feladatainak megvalósításához, illetve napi szintű
működéséhez, így javasoljuk Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit
Kft. közötti üzemeltetési szerződés megkötését a Technológiai Transzfer Központra vonatkozóan.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. december 10.
Tisztelettel:

/7Dr. Kovács Ferenc
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Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

....../2019.( XII. 19.) számú
határozata

Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park No nprofit Kft. közötti - a Technológiai
Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a Technológiai Transzfer Központ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit
Kft. részére történő üzemeltetésbe adásával - a határozat melléklete szerinti üzemeltetési szerződés
alapján - egyetért.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat melléklete szerinti üzemeltetési
szerződés megkötésére

határidő:

2019. december 31.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről

értesülnek :
1. a Közgyűlés tagjai
2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3 . Bartók Dávid - Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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MÓDOSÍTOIT
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc polgármester, törzsszám: 731762, adószám: 15731766-2-15, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.), mint üzemeltetésbe adó, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről,

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1., adószám: 11493518-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-064082, bankszámlaszám:
11744003-20625739, bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyháza)
képviseli:
Bartók Dávid ügyvezető igazgató, a továbbiakban, mint üzemeltető, a
továbbiakban Üzemeltető között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.

Preambulum

1.1. Felek megállapítják, hogy a TOP-6.3.l-15-NYl-2016-00001 számú Bamamezós
területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében elnevezésű
pályázati felhívás keretében 5 éves fenntartási kötelezettséggel felújításra került a volt
parancsnoki épület melyet a jövőben az Önkormányzat Technológiai Transzfer
Központként kívánja üzemeltetni.
1.2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetési kötelezettséggel
határozatlan időre, üzemeltetésbe adja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló nyíregyházi 31653/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 2 ha
3799 m2 területnagyságú ingatlanon lévő 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út alatti
„Kivett beépített terület (5 db egyéb épület és udvar) megnevezésű ingatlanból a
Technológiai Transzfer Központ elnevezésű épületet, valamint annak fe lszerelési és
berendezési tárgyait a megtekintéskori állapotban.
1.3. Szerződő felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog
gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet
előírásaira figyelemmel a megállapodás tárgyát képező vagyonelemek hatékony,
gazdaságos és szakszerű üzemeltetése érdekében az alábbi megállapodást kötik:

2.

A megállapodás tárgya, hatálya

2.1 Az Önkormányzat üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető üzemeltetésbe veszi 2020.01.01.
napjától kezdődően határozatlan időre a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő,

r

t\,t

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló nyíregyházi
31653/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 2 ha 3799 m2 területnagyságú ingatlanon lévő
4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út alatti „Kivett beépített terület (5 db egyéb épület és
udvar) megnevezésű ingatlanból a Technológiai Transzfer Központ elnevezésű
épületet, valamint annak minden létesítményével, tartozékával és a kapcsolódó
tevékenységek végzését szolgáló egyéb vagyontárgyakkal együtt (továbbiakban
vagyontárgyak).
2.2 Felek rögzítik, hogy a megállapodás tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a
birtokbaadásra külön jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor 2019 .12.30. napjáig.

3.

Üzemeltető jogai és kötelezettségei

3.1.

Az üzemeltető az üzemeltetést a szükséges engedélyek birtokában kezdheti meg.

3.2. Üzemeltető köteles az átadott vagyontárgyak szakszerű, közegészségügyi előírásoknak
megfelelő uzemeltetésere, karbantartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági és
egyéb (műszaki, tűzvédelmi, munkavédelmi, műemlékvédelm i, környezetvédelmi,
állományvédelmi stb.) előírások alapján, azok betartása mellett.
3.3. Üzemeltető a tevékenység ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
továbbá a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét az
üzemeltetés teljes hatálya alatt biztosítani köteles.
3.4 . Üzemeltető köteles a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az
elvárható szakszerűséggel teljesíteni, az üzemeltetés során a jó gazda gondosságával
eljárni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, feladatokat időben és
kellő szakszerűséggel elvégezni, elvégeztetni azzal, hogy a karbantartási feladatok az
Üzemeltető uzleti tervében kerülnek meghatározásra.
3.5. Üzemeltető az igénybevett alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által
végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.
3.6. Üzemeltető az üzemeltetés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon őrzését, állag-,
illetve vagyonvédelmét azok átvételétől kezdődően folyamatosan köteles biztosítani .
3.7. Üzemeltető köteles a vagyontárgyak működtetését szolgáló gépek és berendezések
vonatkozásában az Önkormányzat által közölt karbantartási szerződések megkötésére
2020.01. 30 napjáig.
3.8. Üzemeltető a tevékenységi körébe tartozóan teljes körű felelősséggel tartozik a
balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.
3.9. Üzemeltető köteles teljesíteni az üzemeltetésében lévő vagyonnal kapcsolatos
jogszabályban, illetve a jelen megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási,
és elszámolási kötelezettségét.

3.10. Az Üzemeltető az üzemeltetésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a
lehető legrövidebb idő alatt köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
3.11. Üzemeltető

köteles minden évben az általa üzemeltetett
üzemeltetéséről az éves beszámolója keretében a beszámolni .

vagyontárgyak

3.12. Üzemeltető az ingatlanokat és az ingóságokat rendeltetésszerűen, az üzemeltetési
megállapodásnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően , a vagyonra
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül
jogosult birtokolni, használni, üzemeltetni, szedni annak hasznait.

3.13. Üzemeltető az ingatlant, illetőleg ingó eszközöket albérletbe adás, bérbeadás, illetve
alvállalkozó igénybevétele útján is jogosult hasznosítani.
3.14. Üzemeltető jogosult az üzemeltetett ingatlanok és ingóságok hasznait beszedni, és
köteles az üzemeltetés költségeit viselni, kivéve a kimondottan a tulajdonosra háruló
költségeket, terheket.
3.15. A vagyontárgyak tulajdonlásához kötődő adókat a tulajdonos Önkormányzat, az
üzemeltetéshez kötődő adókat az Üzemeltető köteles megfizetni.
3.16. Üzemeltető jogosult az üzemeltetésében lévő ingatlanokat saját berendezéseivel
ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a megállapodás megszűnése
esetén ezeket saját tulajdonaként elszá llíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot
saját költségén helyreállítani.
3.17. A folyamatos üzemeltetéséhez szükséges karbantartás, javítás az Üzemeltető
feladata, amelybe beleértendő az építési, a gépészeti és az elektromos hálózat a
mérőhelytől a csatlakozókig, valamint a technológiai berendezésekhez és az
eszközökhöz kapcsolódó karbantartás. A költségek az Üzemeltetőt terhelik. A
rendszeres karbantartás és javítás által Az Üzemeltető biztosítja a helyiségek és
berendezéseinek a mindenkori jogszabályi, szabványügyi és üzemeltetési
megfelelőségét

Az ingatlan üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége az üzemeltetőt
terhelik. Az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott berendezések és eszközök
karbantartása, javítása és felújítása az Üzemeltető feladata.
lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a
tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

A karbantartás: a használatban

A felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely

mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti
műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Nem
minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási tevékenységnek. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó
karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. A
felúJítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár
mennyiségi növekedéssel.

Az építési felújítási munkálatok elvégzése és költségei nem az Üzemeltetőt, hanem az
Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat az ingatlanokon jogosult az előző pont
szerint szükséges felújítási munkálatokat, állagmegóvó, vagy fejlesztésre irányuló
beruházásokat az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetve akkor is elvégezni, ha ez
részlegesen, és időlegesen korlátozza az üzemeltetőt az egyes ingatlanelemek
rendeltetésszerű üzemeltetésében, szolgáltatásai nyújtásában, aránytalan terhet nem
róva ezzel az Üzemeltetőre.
Az időközönként szükségessé váló rovarirtás költségei az Üzemeltetőt terhelik.
A rendeltetésszerű működéshez szükséges eszközök és készletek biztosításáról az
Üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
Az üzemeltetés során keletkező valamennyi (veszélyes és nem veszélyes) hulladék
elszállításáról és ártalmatlanításáról saját költségén az Üzemeltetőnek kell
gondoskodnia.
3.18. Üzemeltető éves üzleti tervében javaslatot terjeszt elő az Önkormányzat felé a
vagyontárgyak fejlesztésére, felújítására, az állag és üzembiztonság megőrzése
érdekében végrehajtandó beruházásokra.
3.19. Üzemeltető az üzemeltetéssel kapcsolatos alapkérdésekben az Önkormányzattal
egyeztetni köteles.
3.20. Üzemeltető az uzemeltetéshez szükséges nem építmény jellegű, illetve építménnyel
össze nem épített, Önkormányzattól tételesen átvett mozgatható tárgyi eszközöket
elhasználódás, üzemképtelenség, gazdaságos üzemeltetésre, használatra való végleges
alkalmatlanná válás esetén saját beruházása keretében és költségére köteles pótolni,
és saját könyveiben nyilvántartani, amennyiben azok a további zavartalan
üzemeltetéshez szükségesek.
3.21. Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott eszközök
nyilvántartásával, leltározásával, selejtezésével kapcsolatban Nyíregyháza MJV
Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének EL0-110/1/2014. számú együttes
utasítása szerint köteles eljárni.
3.22. Üzemeltető az üzemeltetéshez szükséges - az Önkormányzat által nem biztosított
egyéb, nem építmény jellegű - tárgyi eszközöket saját költségére, és uzleti kockázatára
szerzi be, és ezeket saját könyveiben tartja nyilván.
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3.23. Felek rögzítik, hogy az ingatlan felújítására pályázati forrásból került sor, melyre
tekintettel az Önkormányzat jelen megállapodás mellékleteként átadja az üzemeltető
részére a pályázati felhívás, illetőleg a támogatási szerződés 1-1 másolati példányát.
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási időszak alatt az átadott itt
említett dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti az üzemeltetési kötelezettségeit.

4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei
4.1. Az Önkormányzat az Üzemeltetőtől követelheti az üzemeltetésbe adott vagyon
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Üzemeltető
a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot - az Önkormányzat felhívása
ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
4.2. Az Önkormányzat, mint Üzemeltetésbe adó tulajdonos jogosult ellenőrizni az
Üzemeltető kötelezettségeinek betartását, különösképpen a rendeltetésszerű
használat, a kezelésbe adott vagyon értékének megőrzése, műszaki állapot fenntartása
tekintetében.

4.3. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult ellenőrizni az Üzemeltető működésének
zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az üzemeltetésbe adott önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
4.4. Az Önkormányzat az átvett vagyontárgyak (épületek, építmények, eszközök)
tekintetében jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul intézkedik olyan
felelősségbiztosítá s megkötéséről, ami az üzemeltetés során előforduló balesetekből
eredő kártérítésekre fedezetet biztosít.
4.5. Az Önkormányzat,
biztosításáról.

mint

tulajdonos

gondoskodik

az

átadott

vagyontárgyak

4.6. Az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében üzemeltetési hozzájárulást
biztosít az üzemeltető részére a Technológiai Transzfer Központ működtetésére.

5. Ellátott tevékenység díjazása, számlázás
5.1. Üzemeltető a jelen jogügylet tárgyát képező vagyontárgyak üzemeltetéséért 50.000,-Ft
+ Áfa/hó ha sználati díjat fizet az Önkormányzat részére, mely használati díj havi
összegéről számlát állít ki Üzemeltető részére. Az Önkormányzat által számlázott
összeget a számlán feltüntetett fizetési határidőre, az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11744003-15402006-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással
köteles az Üzemeltető teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő összegű kamatot kell az üzemeltetőnek fizetnie . A fizetési

felszólításban megjelölt

póthatáridő

- a felszólítás kézhezvételét

követő

S munkanap

elmulasztása a szerző dés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
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5.2. Az üzemeltetőt az általa fizetett használati díj mellett, díj terhelik a helyiség
fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi
költségek, melyeket az esedékesség időpontjában köteles az illetékes szolgáltató felé
kiegyenlíteni. Üzemeltető köteles a közművek üzemeltetőivel saját nevére szóló
közüzemi szerződést kötni.
A megállapodás megszűnése

6.

6.1. Jelen megállapodás bármely fél 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja. Az
üzemeltetés bármely okból való megszüntetése, illetve megszűnése elválaszthatatlanul
az ingatlan használati jog megszüntetését is maga utána vonja 30 napos felmondási idő
mellett.
6.2. Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a szerződésszegés észlelését
követő 30 napon belul a megállapodást felmondani. A súlyos szerződésszegés esetei a
következők:

Önkormányzat részéről :
- Önkormányzat nem tesz eleget egyi.Jttműködési kötelezettségének;
Önkormányzat nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot, korlátozza e
használatban az Üzemeltetőt;
Üzemeltető részéről:

-

Üzemeltető

-

nem tesz eleget szolgáltatási, üzemeltetési, tisztántartási,
karbantartási, javítási kotelezettségének;
Üzemeltető nem tartja be (tartatja be) a vonatkozó jogszabályokat

-

Üzemeltető nem tartja be a rendes gazdálkodás szabályait;

6.3. Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani,
ha az Üzemeltető végelszámolási eljárást indít, vagy ellene a bíróság első fokon
felszámolási vagy csődeljárást rendelt el.
6.4. A megállapodás megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a teljes, részére átadott
vagyont az eredeti, átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaadni.
6.5. Amennyiben az Üzemeltető a vagyontárgyak visszaadására vonatkozó kötelezettségét
írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti, úgy az Önkormányzat jogosult az Üzemeltető
költségére és kárveszélyére azt maga kiüríteni, lezárni illetve saját céljaira birtokba
venni.

7.

Egyebek

7.1. Je len megállapodás kizárólag irásban, a felek közös megegyezésével módosítható.
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7.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás tárgyát képező vagyonon
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a biztonságos üzemeltetést
akadályozná .
7.3. Kapcsolattartók a jogviszonyban
Az

Önkormányzat

képvi seletében:

Kovácsné

Szatai

Ágnes

vagyongazdálkodási

osztályvezető

Az Üzemeltető képviseletében : Bartók Dávid ügyvezető
7.4. Üzemeltető kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény alapján
átlátható szervezet.
7.5. Felek megállapodna k, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatosan
felmerülő vitákat tárgyalá sos úton rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
7.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv,
valamint jelen megállapod ás 1. pontjában hivatkozott jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Szerződő

felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben m egegyezőt jóvá hagyólag írták alá .

Nyíregyháza, 2019. december hó „„

Nyíregyháza MJV Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Pénzügyileg ellenjegyezte :

dátum : „. „.„.„„„„.„.„.„.„.
aláírás : „ „ „ „„„„„„„„„„„„

Jogilag ellenjegyezte :

dátum:„.„.. „ ............ „.„ ........ .
aláírás :„. „ .„„„ „. „.„ .... „.„ .... .

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
képviseletében
Bartók Dávid ügyvezető
Üzemeltető
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A Városi Uszoda SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról
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polgármesteri kabinetvezető
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Kovácsné Szatai Agnes
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vagyongazdálkodási osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző
személy aláírása :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező

bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
WWW.NYIRf GY HAZA.HU

(Y.J

N y

R EGYH

Á

ZA

Tisztelt Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 270/2017.(Xl.30.) számú határozatában
döntött a Városi Uszoda AQUA SE beruházásában történő megvalósításáról és a
megvalósítást követően annak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről.
A Városi uszoda kivitelezése a végéhez közeledik. Az AQUA SE tájékoztatása szerint a
beruházás műszaki átadása várhatóan 2019. decemberében elkezdődik.
A műszaki átadás átvételi eljárás részét képezi a műszaki berendezések működtetéséhez, a
karbantartási eljárásokhoz, stb . szükséges oktatási tevékenység, melynek során a kivitelező,
a KEVIÉP Kft . az oktatásokat a leendő munkavállalók részére megtartja. A műszaki átadás
átvételi eljárás részét képezi továbbá az oktatásokat követően egy terheletlen próbaüzem,
melyben a leendő üzemeltetői munkavállalók megfigyelőként részt vesznek.
Az itt leírtak alapján az önkormányzat tulajdonszerzését megelőzően szükséges az
üzemeltető kijelölése, tekintettel az uszoda, mint létesítmény üzemeltetési ismereteinek
maradéktalan elsajátítására, illetve arra, hogy a leendő üzemeltető az üzemeltetésre történő
felkészülés körében a szükséges munkavállalói létszámot (munkaerő felvétel) már az
üzemeltetésre történő átvételt megelőzően biztosítsa.
Az önkormányzat társaságaival egyeztetéseket folytatott a leendő üzemeltető személyére
vonatkozóan és arra az álláspontra jutottunk, hogy az üzemeltetésre leginkább a SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐK Zrt. lenne a legmegfelelőbb, figyelemmel arra, hogy az adott feladat a
társaság jelenlegi tevékenységével összeegyeztethető, az teljes egészében a profiljába vág.
Az üzemeltetési feladatok ellátására a tulajdonszerzést követően, illetőleg azzal egy időben
az uszoda a SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. üzemeltetésébe kerülne 2020. december hó 31.
napjáig, azzal, hogy a szerző dés határozott időtartamát megelőző 30. napig a felek a további
üzemeltetési feladatok ellátásának részletszabályait újratárgyalják.
A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt-nek már a műszaki átadás-átvétel megkezdése e lőtt
(üzemeltetésre történő felkészülés) is biztosítani szükséges a munkavállalókat és őket
folyamatosan foglalkoztatniuk kell. Ezen felül a közüzemi díjak és egyéb költségek
viseléséről, amelyek a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő felkészülés során már
felmerülnek, illetve a tulajdonba kerülés közti időre esnek. A fentiekre tekintettel javasoljuk,
hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Városi Uszoda üzemeltetésére
elszámolási kötelezettség terhe mellett a Vagyoni kiadások között biztosított 60.000 eFt
SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő átcsoportosítását árat nem befolyásoló
támogatásként. Az átcsoportosított összeg a létesítmény üzemeltetésére történő felkészülési
költségek, valamint a 2019. évben felmerülő üzemeltetési költségek fedezésére szo lgál.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni
szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2019. december 10.

I~

Dr. Kovács Ferenc
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Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„„/2019.( Xll.19.) számú
határozata

A Városi Uszoda SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a

1. Városi Uszoda SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. reszere történő üzemeltetésbe adásával 2020
december-31. napjáig egyetért azzal, hogy a sze rződés határozott időtartamát megelőző
30. napig a felek a további üzemeltetési feladatok ellátásának részletszabályait
újratárgyalják.
2. A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére 60 millió Ft árat nem befolyásoló támogatásként
történő átadásával egyetért.

Felhatalmazza :

Dr. Kovács Ferenc polgármestert Városi Uszoda Nyíregyháza MJV Önkormányzata
részére történő térítésmentes tulajdonba adását követően a SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐK Zrt.-vel fenná lló üzemeltetési szerződés módosítására, valamint
a támogatási szerződés aláírására.

Határidő :

folyamatos

Utasítja:

A Gazdasági Osztály vezetőjét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a
Városi Uszoda üzemeltetésére a Vagyoni kiadások között biztosított 60.000 eFt
SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére történő átcsoportosítására árat nem
befolyásoló támogatásként, amely a létesítmény üzemeltetésére történő
felkészülési költségek, valamint a 2019. évben felmerülő üzemeltetési költségek
fedezésére szolgál.

Határidő:

azonnal

Nyíregyháza, 2019. december 19.
Erről

értesülnek :

1. a Közgyűlés tagjai
2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Dr. Podlovics Roland - SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. vezé rigazgatója
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NYÍREGYHÁZA

TELEFON: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

FAX: +36 42 524-501
E-MAIL:
POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : VAGY/701-2/2019.
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Tiszavasvári út. - Szélsőbokori út. kereszteződésében létesülő körforgalom közvilágítási
hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba
vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

1

Á[ ~

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

\l . \
Kukucska Zsolt
főépítészi osztály

0P_>f.
:I ' ~
ato stvan
(
városfejlesztési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~I
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzugyi Bizottság
WWW.NYIR[(;YHAZA,HU
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Tisztelt Közgyűlés!

A KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához küldött
megkeresésében jelezte, hogy a társaság kivitelezésében készül a „ Nyíregyháza 36 . számú főút
(Tiszavasvári út.) és a Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kivitelezése" tárgyú
beruházás. Ezen beruházás keretein belül új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre a Tiszavasvári út. Szélsőbokori út. - Fokos utca kereszteződésében létesülő körforgalmi csomópontban, mely hálózat
tulajdoni viszonyainak rendezése és egyúttal az üzemeltetési fela datok tisztázása szükséges.
A KE-VÍZ 21 Zrt. részéről közölt tájékoztatás szerint az előzőekben említett csomópontban épülő
körforgalom tekintetében összesen 16 db L9,8 és L12 típusú kandeláber oszlop és 150 W-os, 100 W os lámpatest, valamint 360 fm hosszúságú kábel kerül megépítésre, mely a Magyar Állam
tulajdonában lévő 31615 hrsz .-ú és 28649 hrsz.-ú., valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező 31663 hrsz.-ú, 31664 hrsz.-ú, 31653/8 hrsz.-ú, 31605/4 hrsz.-ú
és 31605/5 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A beruházás nettó 7.686.000-Ft. értékű . A KE-VÍZ 21 Zrt.
tájékoztatta hivatalunkat a Magyar Közút Zrt. tárgyi ügyben adott nyilatkozatáról, melyet másolatban
megküldött részünkre, mi szerint a közvilágítási rendszer elemeit sem tulajdonba venni, sem
üzemeltetni nem kívánják. A KE-VÍZ 21 Zrt. tájékoztatása szerint az E-On részéről nem áll
rendelkezésre előzőekkel azonos tartalmú nyilatkozat. Azonban ismerve az E-On által folytatott
gyakorlatot, mely során figyelemmel vannak A közművezetékek adójáról szóló 2012 . évi CLXVlll.
törvény 4. §. -ban foglaltakra is-, az újonnan létesítendő akt ív elemeket (fényforrások, lámpatestek),
valamint a passzív elemeket (tartó szerkezetek, oszlopok, vezetékek, út átfeszítések) az E-On sem
tulajdonba venni, sem üzemeltetni nem kívánja, hanem az eddigiekhez hasonlóan az Önkormányzat
és a NYÍRVV Nonprofit Kft. feladata . Fentiekre figyelemmel a KE-VÍZ 21 Zrt. kérte az Önkormányzattól
a közvilágítási rendszer tulajdonba történő átvételét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.)

13.§ (1) bekezdés 2) pontja kimondja, hogy: „A helyi közügye k, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati fela datok különösen : településüzemeltetés
(köztemetők

kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari

szolgáltatás biztosítása, a helyi közut ak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

gépjárművek

Közgyűlésének

parkolásának biztosítása ."

a 31/2015. (11.19.) számú határozatával elfogadott

közszolgáltatási keretszerződés l. számú melléklete 1) b) pontja kimondja, hogy a NYÍRVV
Nyíregyházi

Városüzemeltető

és

Vagyonkezelő

Nonprofit Korlát olt

városi közvilágítás ellátása, míg a 9) pontja szerint a helyi közutak,
egyéb

műtárgyak,

Felelősségű
műtárgyai

Társaság feladata a

és tartozékai, hidak és

járdák, kerékpárutak, parkolók, egyéb közterületek kezelői feladatainak ellátása.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVlll. törvény 7. §szerint mentes az adó alól az állam és
a helyi önkormányzat, míg a 4.§. (3) bekezdés szerint az állam vagy a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a
közművezeték üzemeltetője .

A közvilágítási rendszerek tulajdonjogi kérdésének tisztázására nincs

egyértelmű

jogi szabályozás.

Vegyes a kép Nyíregyháza területén a lakó utak közvilágításának tulajdonjogi helyzetében, hiszen egy
- egy újonnan épült lakóút esetében az E-On az adófizetési kötelezettség miatt már nem volt hajlandó
tulajdonba venni a közvilágítási elemeket, így azok az Önkormányzat tulajdonába kerültek, amit a

NYÍRVV Nonprofit Kft üzemeltet. A Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya

sem kötelezheti az Önkormányzatot a tulajdonba vételre, csak az üzemeltetés

tekintetében kötelezheti a beruházót, amennyiben nem születik megállapodás az üzemeltetésre
vonatkozóan .
A fentebb leírtak és a hivatkozott jogszabályok figyelembevételével javasoljuk, hogy a KE-VÍZ 21
Építőipari Zrt. általi részben önkormányzati, részben állami tulajdonú ingatlanokon megvalósuló
beruházás részeként kiépítésre kerülő közvilágítási hálózat (aktív és passzív elemek) vonatkozásában
vegye tulajdonba az újonnan építendő aktív és passzív közvilágítási elemeket, továbbá a jelenleg is
működő gyakorlat szerint, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-én keresztül gondoskodjon a tulajdonba átvenni
szándékozott aktív és passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, azzal a feltétellel, hogy a
közvilágítási rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén
esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő áthárítása nélkül menjen
végbe.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

Nyíregyháza, 2019. december 09.
Tisztelettel:

megtárgyalni és döntésüket meghozni

Melléklet a VAGY/701-2/2019. számú előterjesztéshez:
Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSENEK

............. ./2019. (Xll.19.) számú
határozata
a Nyíregyháza, Tiszavasvári út. - Szélsőbokori út. kereszteződésében létesülő körforgalom
közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes
tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

a NIF Zrt. beruházá sában és a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. kivitelezésében a „Nyíregyháza 36. számú főút
(Tiszavasvári út.) és a Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kivitelezése" tárgyú
beruházás során megvalósított körforgalomban kiépített hálózat aktív és passzív közvilágítási elemeit
az Önkormányzat tulajdonba veszi, s a NYÍRW Nonprofit Kft.-én keresztül gondoskodik a tulajdonba
átvett aktív és passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, azzal a feltétellel, hogy a közvilágítási
rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén esetlegesen
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő áthárítása nélkül menjen végbe.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét a közvilágítási
rendszer elemeinek az átvételével, valamint az üzemeltetési feladatok ellátásával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.
4./ NYÍRVV Nonprofit Kft.
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NYÍREGYHÁZA

TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám : PKAB/ 259-1/2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő/ Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/ 1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum/.
ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi
hozzájárulás kiadására

„„„„.ft.„„. .
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

. . . .~. . . . . .~!../. . . .
az

Kósa Árpád
szakmai előkészítéséért

előterjesztés

felelős kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

J
•

;·:

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

Gazdasági és Tula1donosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) a 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési
elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló keretösszege terhére bruttó 40.000.000,- Ft
támogatási összeget hagyott jóvá a 1391/ 1 hrsz-on, a Nyíregyházi Városi Stadion területén található
Marso Tenisz Centrum fejlesztéséhez (térkép 1. számú mellékletként csatolva) .
A támogatás megl,.ötésénei... bonyolítasara. illetve a projel,.t megvalósítására az EMMI a BMSK- Beruházási.
Műszal,.i Fejlesztési. Sportüzemeltetési es Közbeszerzési Zrt.-t (továbbial,.ban BMSK) jelölte l,.i, aki a
beruházást a befejezését követően a létesítmény tulajdonosának kívánja térítésmentesen átadni.

A támogatás

összegéből

tervezett megvalósítandó

műszaki

tartalom:

Lelátó rekonstrukció a 2. pályán. kerítés felújítás 1-11. pályákon, pálya világítás 4-5. pályákon.
sétányok építése és 1-9. pályákon öntözőrendszer telepítése. továbbá talajtömítö henger beszerzése.
A beruházás tervezett megvalósítási ideje: 2020. első félév.
A fenti támogatás utalásának egyik feltétele a létesítmény tulajdonosa
hozzájárulás és a sportcélú hasznosításra vonatkozó nyilatkozat.

részéről

kiadott tulajdonosi

A fentiek ismeretében és a támogatási öss zeg mértékének figyelembevétele alap1án javasoljuk az EMMI
által kért, az előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozat kiadását.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést

az

előte rjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni

Nyíregyháza, 2019. december 12.

I~

Dr. Kovács Ferenc

www.NYIREGYHAZA.HU
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1. sz. melléklet a PKAB/ 259-1/ 2019. számú e l őterjesz téshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgyűlésének

.............. / 2019. (Xll.19.) számú
határozata

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/ 1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum 1.
ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi
hozzájárulás kiadásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.
Hozzájárul, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 2019. évi
sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló bruttó 40.000.000,- Ft
támogatási összegnek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1391/1.
helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Stadion u. 24. szám alatt található Marso Tenisz Centrum 1.
üteme fejlesztéséhez történő felhasználásához és vállalja, hogy a spo rtcélú üzemeltetést 15 éven
keresztül biztosítja.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat
mellékletét képező Nyilatkozat, valamint tárgyi üggyel kapcsolatban a jövőben
esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok aláírására.

Nyíregyháza, 2019. 12. 19.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ a Marso Tenisz Centrum Egyesület
4./ a BMSK- Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
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Melléklet a
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/2019. (XII. 19.) számú határozathoz

NYILATKOZAT 1
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére
A Nyíreg)háza Meg1ei Jogú Város Önkormányzata , 4400 Nyíreg1háza Kossuth tér 1. - a
továbbiakban: Tulajdonos - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág
szakszö\etségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása
keretében, az EMMI a központi

költségvetésből

származó forrás terhére biztosítandó pénzügyi

támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Tenisz Szövetség 20 19. évi fejlesztési elképzeléseinek a
megvalósítása érdekében, a BMSK Beruházási,
Közbeszerzési

Zártkörűen Működő

Műszaki

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Részvénytársaságot (1146 Budapest, lstvánmezei út 1-3.), a

továbbiakban: K edvezményezettet, a(z) Marso Tenisz Centrum I. ütem sportlétesítmény-fejlesztés
megvalósításához.
A fenti sportlétesítmén1-fejlesztés nem építési engedély köteles építési tevéken} ség.
A támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy részbeni
támogatásával (a továbbiakban: EMMI támogatás).
A sportlétesítmény-fejlesztés hel1színe (Ingatlan( ok)
Ingatlan 1. - megnevezése:

Marso Tenisz Centrum

Helység:

Nyíregyháza

Hel1 rajzi szám:

1391/1

Ingatlan-nyilvántartásba

bejegyezett

cím 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 24.

(amennyiben van):
Tulajdonos tulajdoni hányada:

111

A Tulajdonos kép\ iseletében Dr. KoYács Ferenc polgármester. mint a Tulajdonos önálló
képvise letére jogosult, a jelen n} ilatkozat aláírásával kijelentem. hogy a fenti sportlétesítményfej lesztés a fentiek szerinti EMMI támogatása esetén, a Tulajdonos biztosítja az lngatlan(ok)on a
sportlétesítm ény-fejlesztés a Kedvezm ényezett általi megvalósítását és gondoskodik a
1 llarom (3) pcldan] ban l.érJül. al a1rm i:s kellő (2) pcldányt, a mclkl.letclJ.cl a BMSI<.. Zrt .-ncl-. VISSlaJUltat111

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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megvalósított fejlesztés, illetve a fej lesztéssel érintett Ingatlan(ok) sportcélú fenntartásának,
üzemeltetésének, a Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának,
elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától számított 15 (tizenöt) évig

történő ,

folyamatos biztosításáról.
Kijelentem, hogy az Ingatlan( oka)t

érintően

harmadik személy( ek)nek, akár az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzetten, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga, követelése,
ami a Tulajdonos fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve kizárja, illetve az
ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megállapodás(oka)t a
Tulajdonos, olyan idoben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a sportlétesítmény-fej lesztést ne
akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.
Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMM l támogatásra vonatkozó
megkötésére, a támogatás folyósítására és

szerződés

felhasználására a jelen nyilatkozata szerinti

kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a megszegése
esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és járulékai visszafizetésének
a kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények sújthatják,

amelyekből

folyó igény(ei)t

érvényesítheti a Tulajdonossal szemben.
Tulajdonos vállalja. hogy a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen nyilatkozatban nem
szabályozott kérdésekben, a Kedvezményezettel külön

szerződésben

állapodik meg.

Dátum: 20 19. 12. 19.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv .: Dr. Kovács Ferenc polgármester
T ulajdonos

P.H.
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Ügyiratszám : PKAB/260-1/2019 .
Ügyintéző : Hornyák Enikő/ dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat
benyújtására

/1<71-

··········l ...................... .
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

. . .:~. .. . . . .! . !.. .
az

Kósa Árpád
szakmai

előterjesztés

előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

r:.

i/,J, ~/

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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Közgyűlés !

A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban Szövetség) Országos Tornaterem Felújítási Program elnevezéssel
nyílt pályázatot hirdetett meg tornatermek/tornacsarnokok felújítása, strandkézilabda és kultéri kézilabda
pályák építése céljából.
Pályázat benyújtására kizárólag a termek tulajdonosai vagy vagyonkezelői jogosultak és a pályázatok
benyújtási határideje 2020. január 31-e. Nyertes pályázat esetén a beruházások megvalósításának tervezett
befejezése: 2020. december 31 .
Az elmúlt évek tudatos fejlesztési munkáját folytatva, a pályázati felhívás kiváló lehetőséget biztosít
Önkormányzatunk számára újabb iskola i tornatermek/ tornacsarnokok felújítására és ezáltal a városi
sportinfrastruktúránk fejlesztésére, a modern sportolási körülmények bővítésére .
A felsorolt célok és feladatok megvalósulása érdekében, a közgyűlési e lőterjesztés elkészítését megelőzően
Önkormányzatunk felmérte az intézményi tornatermeket és egyeztetést folytatott azok vagyonkezelőivel.
Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében nem kizárólag szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező
termek felújítására lehet pályázni, a termek kiválasztásánál kiemelt szempontként vettük figyelembe, hogy
az intézményekben folyó sportszakmai tevékenység milyen szinten valósul meg, továbbá az intézmény/és
vagy a Sportcentrum kézilabda szakága a jövőben milyen mértékben tudja a felújított termeket a kézilabda
utánpótlás-nevelés és a diáksport kézilabda versenyeken való aktív részvétel céljából hatékonyan használni .
A felsorolt tényezők alapján az alábbi 8 helyszínen javasolj uk termeket érintő felújítás megvalósítása
érdekében pályázat benyújtását :
- 6465/4. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye által
használt önkormányzati terulet (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27 .)
- 12707. hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc
Tagintézménye (4481 Nyíregyháza -Sóstóhegy, Igrice u. 6.)
- 12164/2. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye (4551
Nyíregyháza-Oros, Fő u. 60.)
- 9655/1. hrsz. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (4405
Nyíregyháza, Alma u. 70.)
- 777/3. hrsz. NYSzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4400 Nyíregyháza Városmajor u. 4.)
- 2255/1. hrsz. NySzC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32.)
- 1918. hrsz. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Epreskert. u. 64 .)
- 2815/8. hrsz. NySzC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (4400
Nyíregyháza, Család u. 11.)
Továbbá az alábbi 3 intézmény területén lévő régi, balesteveszélyes bitumen pálya helyén javasoljuk 22m x
44m-es szabadtéri kézilabda pálya megvalósítására irányuló pályázat benyújtását:
- 2263/61 hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Álta lános Iskola és Kollégium udvara (4400
Nyíregyháza, Ungvár styn. 22.)
- 1618/6. hrsz. Nyíregyházi Bem József Átalános Iskola udvara (4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10.)
- 6098. hrsz. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium udvara {4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.)
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A benyújtandó pályázatok keretében tervezett megvalósítandó
hrsz.
6465/4.

12707.

12164/2.

9655/1.

777/3

2255/1.

1918.

2815/8.

1618/6.

6098.

tartalom:

tervezett fejlesztés műszaki tartalma
tornaterem {12,5x24,5m) : sportpadló csere, belső
nyílászáró csere, világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornaterem (12x24m) : sportpadló csere, belső nyílászáró
csere
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornacsarnok {9,55x18m) : sportpadló csere, bel ső
nyílászáró csere, lábazati fal és külső fal hőszigetelése,
lapostető hő-és vízszigetelése, világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornaterem : sportpadló csere, belső nyílászáró csere,
világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornaterem : sportpadló csere, belső nyílászáró csere,
manuális térelválasztó beépítése, szellőzőre ndszer és
világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornaterem : sportpadló csere, belső nyílászáró csere,
manuális térelválasztó beépítése, szellőző rend szer és
világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornacsarnok: sportpadló csere, belső nyílászáró csere,
manuális térelválasztó beépítése, szellőzőrendszer és
világítás korszerűsítése
kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
tornacsarnok: sportpadló csere, belső nyílászáró csere,
elektromos
térelválasztó
beépítése,
világítás
korszerűsítése,
tetőhéjazat
cseréje és szigetelése,
szellőzőrendszer és világítás korszerűsítése

galériás kisterem és konditerem
2263/61.

mű szaki

belső

ÖSSZESEN:
igényelhető

bruttó 23 .389.336,- Ft

bruttó 50.192 .229,- Ft

bruttó 31 .609 .983,- Ft

bruttó 50.968.669,- Ft

bruttó 49.379.950,- Ft.

bruttó 52.841.309,- Ft

bruttó 183.337 .048,- Ft

felújítása

kiszolgáló helyiségek: belső felújítás
22m x 44 m-es kültéri pálya építése meglévő burkolatra,
alapvonalak mentén 5m magas labdafogó hálóval, körben
1,1 m magas palánkrendszerrel
22m x 44 m-es kültéri pálya építése meglévő burkolatra,
alapvonalak mentén Sm magas labdafogó hálóval, körben
1,1 m magas palánkrendszerrel
22m x 44 m-es kültéri pálya építése meglévő burkolatra,
alapvonalak mentén 5m magas labdafogó hálóval, körben
1,1 m magas palánkrendszerrel

* a becsült költség a pályázati felhívás alapján

fejlesztés becsült költsége
bruttó 32.798.322,- Ft

bruttó 37 .700.000,- Ft*

bruttó 37 .700.000,- Ft*

bruttó 37.700.000,- Ft*

587.616.846,- Ft

összeg felső határa
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A pályázatok benyújtását követően a Szövetség a tervezett felújításban érintett helyszíneken tervezői
helyszíni szemlét és felmérést végez, mely alapján műszaki koncepciótervet és előzetes vázlatos költségvetést
készít. Ezen folyamatot követően a pályázónak joga van módosításokat kezdeményezni és amennyiben a
költségvetést azt követően elfogadja, akkor szükséges nyilatkoznia a szükséges források rendelkezésre
állásáról, valamint intézkednie a pályázati biztosíték befizetéséről.
A Szövetség ezt követően elkészíti a szukséges tervdokumentációt és költségvetési kiírásokat, amelyeket a
Szövetséggel egyutt a pályázónak is jóvá kell hagynia . A Szövetség beszerzési eljárás keretében kiválasztja a
kivitelezőt. A kivitelezés tényleges koltsége a Szövetség által lebonyolított pályázat során kiválasztott
kivitelező végleges árajánlata alapján kerul meghatározására . A kivitelezés befejezését követően a Szövetség
a beruházást átruházza az Önkormányzatra .
A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és célokkal,
továbbá nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és
sportinfrastruktúra bővuléséhez, valamint új sportolási lehetőségek teremtéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. december 12.

/A-_
Dr. ifuvács Ferenc
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Melléklet a PKAB/260-1/2019 . sz . előterjesztéshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

„„./2019 . (XII. 19.) sz.
határ ozata
a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat
benyújtásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.
Hozzájárul, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem keretében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező
- 6465/4. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye által
használt önkormányzati terület (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.)
- 12707. hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc
Tagintézménye (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.)

s Iskola {4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér. 8.)
- 9655/1. hrsz. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (4405
Nyíregy
- 12164/2. hrsz. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye (4551
Nyíregyháza-Oros, Fő u. 60.)
- 777 /3. hrsz. NYSzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4400 Nyíregyháza Városmajor u. 4 )
- 2255/1. hrsz. NySzC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáz1uma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32 .)
- 1918. hrsz. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Epreskert. u. 64.)
- 2815/8. hrsz. NySzC Zay Anna Egészségugyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (4400
Nyíregyháza, Család u. 11 )
intézmények tornatermeinek fejlesztése céljából,
valamint a
- 2263/61 hrsz. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Ungvár styn . 22 .)
- 1618/6. hrsz. Nyíregyházi Bem József Áta Iá nos Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10.)
- 6098. hrsz. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8.)
udvarán szabadtéri kézilabda pályák építése céljából pályázatok benyújtásához,
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és vállalja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség - vagy az általa kijelö lt szervezet· részére meghatározott
idősávokban az 5 évre szóló térítésmentes használati és hasznosítási j ogot biztosítja .
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét tá rgyi uggyel
kapcsolatban felmerulő dokumentumok aláírására .

Nyíregyháza, 2019. 12. 19.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i
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NYÍREGYHÁZA

TELEFO N: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 4 2 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : PKAB/144-2/ 2019 .
Ügyintéző : Hornyák Enikő

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.{IV.26.} önkormányzati rendelet módosítására

rr--

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

~\

)' j

Kósa Árpád
szakmai előkészítésért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személy a lá ír~sa :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi :
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségugyi és Sport Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés !

A sportról szóló 2004. évi. 1. törvény SS.§ (6) bekezdésében írt felhatalmazás alapján Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata - a tízezernél több lakosú városokkal megegyezően - sport
rendeletben határozza meg a település sporttal kapcsolatos részletes feladatait, valamint azok
ellátási, finanszírozási feladatait. Ez a felhatalmazás egyben szabályozási kötelezettséget is jelent,
melynek városunk a városi sportkoncepció és sportrende let megalkotásával 2011-ben, 2014-ben és
2019-ben eleget tett.
A jelenleg hatályos Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási

rendszeréről

szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) megalkotása óta bekövetkezett
helyi változásokhoz és törvényi módosításokhoz való igazodás szükségessé teszi az Ör. módosítását.
Módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011
(Xll .31.) Korm . rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2019. (Xl.07 .)
önkormányzati rendelete alapján a sport feladatok átkerültek a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsághoz, valamint a Városi Uszoda megépülésével tovább

bővül

a helyi sportinfrastruktúra és

ezáltal az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményeket üzemeltetők köre.
A gyakorlati tapasztaltok figyelembevételével további módosítási javaslat, hogy a Közgyűlés a sport
célfeladatok keretösszegeit a támogatási évet

megelőző

december 31-ig, a pályázati kiírások

támogatási év Január 10. napjáig történő megjelentetésének határidejével határozza meg az Ör.
e l őírása .

Az

előterjesztés

1. számú melléklete az

előzetes

hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelet-

tervezetet tartalmazza .
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019 . december 12.
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1.

számú melléklet a PKAB/144-2 /2019 . számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (Xll.31.) Korm . rendelet és módosítása, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2019. (Xl.07.) önkormányzati rendeletében foglalt
módosítások átvezetése .
2 . Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019.(IV.26.)
önkormányzati rendeletben a szabályozásra kerü lt pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat
saját költségvetési forrásából biztosítja .
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet szabályainak végrehajtása a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek
többlet adminisztrációs terhet jelentenek, a támogatásban részesülő szervezetek adminisztrációs
terhei nem növekednek.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendeletben szabályozott pénzügyi támogatások biztosításáról az Önkormányzat, a Közgyűlés és
Bizottságai és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. A személyi
és tárgyi feltételeknek a megnövekedett adminisztrációs teher kezelése érdekében történő
rendelkezésre állítása folyamatosan zajlik.
S. Környezeti és egészségügyi következményei

Konkrét környezeti és egészségugyi következmények nem ismeretesek.
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„
2. számú melléklet a PKAB/ 144-2 /2019 . számú előterjesztéshez

Rendelet - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „ / .... ( ... )

ö n k o r m á ny z a ti

rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi 1. törvény
55.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 . évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el :
1.§ (1) Nyíregyháza Megye i Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : Ör.) 4. § (b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

„ (b) az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését - a
lőtér és a repülőtér kivételével - a NYÍRW Nonprofit Kft.-n, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-n és
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-n (továbbiakban: Sportcentrum) keresztül látja el

2.§ (1) Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Az éves sport célfeladatok tételeinek keretösszegeit a sportkoncepcióban megfogalmazottak
alapján a Közgyűlés határozza meg a támogatási évet megelőző év december 31-ig. A
határozatban foglaltak alapján a keretösszegeket a következő évi költéségvetési rendelet
tartalmazza ."
3.§ (1) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„ (3) Az egyes tételek keretösszegeinek felosztását átruházott hatáskörben, a sportkoncepcióban
előírt feltételek, szempontok figyelembe vételével a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
(a továbbiakban : Bizottság) végzi és működteti a sport célfeladatok teljes rendszerét."
4 .§ (1) Az Ör. 22 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„ (1) Az Önkormányzat -a városi lőtér és a repülőtér kivételével - a NYÍRVV Nonprofit Kft-n,a SóstóGyógyfürdők Zrt-n és a Sportcentrumon, keresztül fenntartja és működteti a tulajdonában lévő
sportlétesítményeket, melyek uzemeltetési támogatásá ról az éves koltségvetési rendelet
elfogadásakor a Közgyűlés dönt. A létesítmények fenntartásáról az elfogadott éves üzleti terve
alapján a tárgyévet követő május 31. napjáig az üzemeltetésért felelős társaság a
gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót és köz hasznúsági jelentést készít. A
beszámolót az üzemeltetést végző társaság felügyelőbizottsága, az önkormányzat illetékes
szakbizottsági véleményezik . Ezt követően a beszámolót Nyíregyháza Megyei Jogú Város
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,..,
'
polgármestere határozatban fogadja el. „
S.§ (1) Az Ör. 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„a) támogatási év január 10 napjáig Nyíregyháza város honlapján és a Nyíregyházi Napló
című lap soron következő számában a pályázatok véleményezésére jogosult Bizottság hirdeti
meg."
6.§ (1) Az Ör. 1. melléklete „ Pályázati adatlap" helyébe az 1. melléklet lép
(2) Az Ör. 1. melléklete „ Pályázati adatlap 2. számú melléklete" helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 1 melléklete „ Pályázati adatlap 8. számú melléklete" helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 2. melléklete „ Rendkívuli támogatási kérelem" helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 2 melléklete „ Rendkívuli támogatási kérelem 2. számú melléklete" helyébe az 5.
melléklet lép.
(6) Az Or 2. melléklete „ Rendkívuli támogatási kérelem 8. számú melléklete" helyébe a 6.
melléklet lép.
(7) Az Ör. 5. melléklet „ Támogatási szerződés" helyébe a 7. melléklet lép .
7. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1- én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti .
(2) Az Or. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni .
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1. melléklet a .... ./„... „

....• ( . . . „

•...

)önkormányzati rende lethez
Az Önkormányzat töl t i ki:

Iktatási szám

PÁLYÁZATI ADATLAP
.... „ ....

{SPORTCÉLFELADAT} TÁMOGATÁSÁRA

20„

Beadási határidő:
20 ............ .

Megvalósítási időszak :
20 ...... - 20 ..... .

A pályázó neve:
A pályázó székhe-ly_e_:- - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1
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A. A PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó)
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B. A PÁLYÁZÓ ADATAI
~~~-

-·~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó
adatokat!

A pályázó adatai

{megfelelő

rész

kitöltendő)

Neve
Adószáma :
Cégjegyzékszáma :
Adóazonosító jele :
,____
Bankszámlaszáma :
A pályázó székhelye
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A pályázó levelezési címe {ha nem egyezik a székhellyel)
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A pályázó egyéb

elérhetőségei

Telefon
E-mail címe
Honlap címe (nem kötelező
kitölt eni)
A

kérelmező

hivatalos

képviselője

Név
Beosztás
Telefon
Mobil
E-mail

Köznevelési intézmény
A pályázó típusa
(x jelö lés, több pont is

Imegjelölhető)

Civil szervezet, alapítvány, egyesület
Vállalkozás
Magánszemély
Egyéb jogi személy, éspedig:
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Egyéb, a kére l mezőt érintő adatok
A. Egyesületi tagok száma összesen
B. A támogatásban érintett tagok száma
C. A t ámogatásban érintett tagok százalékos aránya
0. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma

fő
fő

%
fő

E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya {D/A x 100)
F. Szakemberek száma
G. Mérkőzések/ versenyek nézőszáma
Mely területen érintettek? {felsorolás)

%

csapat sportok
egyéni sportok
egyéb, éspedig

Jelen pályázat benyújtását
igen
megelőző 3 évben pályázott már
nem
sporttámogatásra? {x jelölés)

Amennyiben pályázott az elmúlt 3 évben, mely területeken? (A táblázat sorai szükség esetén
bővíthetők.}

Támogatás éve

Támogatás típusa

Kérjük,
jelölje,
ha
sikeres támogatásról
van szó.
{x jelölés)

-
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Korábbi sikeres pályázat
esetén kérjük je lölje, hogy
korábbi
nyertes
támogatásáról
határidőre
elszámolt- e és adja meg
támogatási azonosítóját.
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C. TARTALOM
1. A pályázat összefoglalása
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a pályázat keretein belül megvalósítandó
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a pályázat által megvalósított
feladatoktól.

2. A pályázó szöveges bemutatása
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó területen
eddig elért eredményeire.

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen.

Tárgyi feltételek fejlesztése
4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek.

1

S. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Az eszközök és felszerelések tervezett
Tétel
Darabszám Egységár
megnevezése
(várhatóan)
felhasználása .
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1

Szakmai terv

6. Kérjük, foglalja össze

időrendben

a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20 ... január 1. - 20.. december 31.) vonatkozóan . (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Részt vevő
Szakmai cél :
A tevékenység
Vége
Kezdete
leírása
személyek

Marketing terv

7. Kérjük, foglalja össze

időrendben

a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20 ... január 1. - 20 .. december 31 .) vonatkozóan . (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sora it.)
A tevékenység
Részt vevő
Marketing cél :
Kezdete
I Vége
leírása
személyek

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá!
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9. Költségterv
A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások:

1. Saját/egyéb forrás mértéke : „ ...... „

................ ,-

Ft

2. Igényelt támogatás mértéke : .......................... ,- Ft
3. Összesen : .........................,- Ft
Az igényelt támogatásból a feladat megvalósítása érdekében fe l merülő tervezett költség:
Az igényelt támogatás
Saját/egyéb
Kiadás megnevezése
forrás
terhére
terhére
1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2. Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)
3. Anyagköltség, készletbeszerzés (sporteszközök,
sportfelszerelések, sportruházat, egyéb eszközök
beszerzése)
4. Bérleti díjak
S. Szállás, utazási költségek
6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok, tápálékkiegészítők stb.)
7. Egyéb dologi kiadások (nevezési költségek, díjazás,
belépők, egyéb működési költségek stb.)
8. Egyéb szolgáltatási kiadások (sportszolgáltatás, szervező i
díj, számlával elszámolt játékvezetői díj, nyomdaköltség,
médiaköltsé~ stb.)
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23+4+5+6+7+8)

-

1

A támogatá s tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerü lése szerint :
január ............................. Ft
február ............................. Ft

július ................................ Ft
augusztus .... ............................ Ft

március ............................ Ft
április ............................. Ft
május ... .......................... Ft

sze ptember ................................ Ft
október ................................ Ft
november ................................ Ft

június ............................. Ft

december ................................ Ft

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államhá ztartás központi alrendszeréből igényelt , kapott egyéb költségvetési támogatásból,
valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
- az államhá ztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét"
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A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:

a szervezet műkodésének igazolására: a székhelye szerinti törvényszék által a
szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) a szervezet a tárgyévet megelőző ( .... évi) - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az
azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat
benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek műkodéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
torvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámo lót, a közhasznúsági mellékletet,
valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága), (1.
melléklet)
d) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, (2 . melléklet)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (3 . melléklet)
f) nyilatkozat de-minimis támogatásokról, (4. melléklet)
g) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (5 . melléklet)
h) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet),
i) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7. melléklet) .
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyi lat kozat (8. melléklet) .
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát
és
b) a létesítő okiratának vagy Jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (lega lább kettő) alkalommal nyújt be
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fen t i a), b) pontokban meghatározott
okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a
legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig
nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak. A fenti a),
b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a
támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.
a)

Nyíregyhá za, 20. „„„„„„„.

a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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2. melléklet a ... ../. ........... ( ....... „ ) önkormányzati rendelethez
A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben e l őírt rendezett munkaügyi
kapcsolatokra
NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név ):
mint a (szervezet neve):
székhelye :
levelezési cím e:
nyilvántartás ba

vevő

szerv megnevezése :

nyilvántartás i száma :
adószáma :
számlavezeto" pénzintézet neve:
számlaszám:
képviselője buntetőjogi felelősségem tudatában

n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakba n: Art.) 16. § {1) bekezdésében és
1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4 . pontjában, illetve az
egyszerűsített

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34 . §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre {ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tart ózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
(a továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevéke nység fo lytatására jogosító engedély (ideértve a
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magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül

történő

foglalkoztatása,

e) a munkaerő- kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját
mege lőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal,
illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott .

f) az

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

a szervezet

képviselőjének

p.h.
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aláírása

3.

melléklet a „ „ ./„ „

„ „ „ .. ( „ „ ... „ )

önkormányzati ren delethez

A pályázati adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok keze léséhez
Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése : Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata
Adatkezelő székhelye : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adatkezelő elérhetősége : adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524
Adatkezelő képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Alulírott .... „.„ ...... „ .... „ ... „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ .. „ ... „
hozzájárulok, hogy személyes adataimat
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
a
.... „.„.„ ... „ .. „ ... .. „ ... „
pályázat
benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés e l őkészítése, a támogatási összeg
folyósítása és az elszámolás során kezelje .
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés joga lapja : jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító száma, adószáma
Az adatkezelés i dőta rtama: az adatkezelés céljának megvalósu lásáig
Az adattárolás mód ja: elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogai nak érvényesítése:
Az érintettet az információs onrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (lnfotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az adatok
törlését.

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkeze lőhöz fordulhatnak
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgála ta céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezh ető . A Hatóság a panaszokat csak abban
az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az
Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
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honlap: http://www.naih.hu
telefon: 06 1 391-1400
e-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben
az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a dontés közlésétől számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívul ár el. A pert az érintett - választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani .

Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

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

aláírás
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4.

melléklet a „„./. ........... (....... „) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tölti ki:

Iktatási szám

RENDKÍVÜLI
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A

kérelmező

neve:

A kérelmező székhelye:

18
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A. A KÉRELEM TARTALMA

1A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó)
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B. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Kérj ük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a ké re lmező re vonatkozó
adatokat!
A ké re l mező adatai (megfel elő rész kitöltendő)
Neve
Adószá ma:
Cégjegyzékszáma :
Adóazonosító jele :
Bankszám laszáma :
A kérelmező székhelye
Város
Irányítószám
Utca
Házszám
A ké re l mező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel )
1
Város
1rá nyítószá m
Utca
Házszám
A kérel mező egyéb elérhetősége i
Telefon
E-m ail címe
Honla pcíme (nem
kötelező kitölteni)
A kére lmező hivatalos képviselőj e
Név
Beosztás
Telefon
Mobil
E-mail
1

A kérelmező típusa
(x jelölés, több pont is

~znevelési

megjelölhető)

-Magánszemély

intézmény
~I szervezet, egyesület, ala pítvá ny
Vállalkozás
Egyéb éspedig:

1

A kérelmező
fenntartója {ha van):

Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok
A. Egyesületi tagok száma összesen
B. A támogatásban érintett tagok száma
C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya
D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma

fő
fő

%
fő

E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/ A x 100)
Szakemberek száma
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%

Mely területen érintettek? (felsorolás)

csapatsportok
egyéni sportok
egyéb, éspedig

Jelen kérelem benyújtását
igen
megelőző 3 évben pályázott már
nem
sporttámogatásra? (x jelölés)
Amennyiben pályázott korábban, mely területeken?

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.}
Támogatás éve

Támogatástípus

Kérjük,
jelölje,
ha
sikeres
támogatásról
van szó.
(x jelölés)
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Korábbi sikeres pályázat
esetén kérjük jelölje,
hogy korábbi nyertes
támogatásáról
határidőre elszámolt- e,
s adja meg támogatási
azonosítóját.

C. TARTALOM
1. A támogatási kérelem összefoglalása
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás keretein belül megvalósítandó
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított
feladatoktól.

2. A kérelmező szöveges bemutatása
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó
tevékenységek terén végzett munkájára.

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen.

Tárgyi feltételek fejlesztése
4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek.

S. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
1
Tétel
Darabszám
Egységár
Az eszközök és felszerelések tervezett
megnevezése
(várhatóan)
felhasználása .
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1

n
Szakmai terv
6. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20 •.. január 1. - 20 .. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Részt vevő
A tevékenység
Kezdete
Vége
1 Szakmai cél :
szemé lyek
leírása

1

Marketing terv
7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(20„. január 1. - 20 .. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Részt vevő
Marketing cél :
A tevékenység
Kezdete
Vége
leírása
személyek

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá!
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9. Költségterv
A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások:

1. Saját/egyéb forrás mértéke ...........................,- Ft
2. Igényelt támogatás mértéke : .......................... ,3. Összesen : ............... ...........,- Ft

Ft

Az igényelt támogatásból a feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett költség:
Az igényelt támogatás
Saját/egyéb
Kiadás megnevezése
terhére
forrás terhére
1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2 Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)
3. Anyagköltség, készletbeszerzés (sporteszközök,
sportfelszerelések, sportruházat, egyéb eszközök
beszerzése)
4 Bérleti díjak
S. Szállás, utazási költségek
6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok, tápálékkiegészítők stb )
7. Egyéb dologi kiadások (nevezési költségek, díjazás,
belépők, egyéb működési költségek stb.)
8. Egyéb szolgáltatási kiadások (sportszolgáltatás, szervező i
díj, számlával elszámolt játékvezetői díj, nyomdaköltség,
médiaköltség stb.)
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23+4+5+6+7+8)

A támogatás tervezett felhasználásának utemezése a kiadások várható felmerülése szerint:
január ............................. Ft

július ............ .................... Ft
augusztus ................................ Ft
szeptember ................................ Ft

február ............................. Ft
március ............................. Ft
április .............................

Ft

október ................................ Ft

má1us ............................. Ft
június ... .......................... Ft

november ................................ Ft
december ......... ....................... Ft

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban) :
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,
valamint külfoldi forrásokból származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettő l , a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen
szervezetek

tulajdonosi

joggyakorlása

alá

tartozó

gazdálkod ó

szervezettől

vagy

alapítói

joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítvá nytól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét"
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"'
A kérelemhez csatoljuk a

következő

mellékleteket:

a szervezet működésének igazolására : a székhelye szerinti törvényszék által a
szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) a szervezet a tárgyévet megelőző (.... évi) - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az
azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat
benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
torvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet,
valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában
és a nemzeti vagyonró l szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága), (1.
melléklet)
d) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaugyi kapcsolatok
követelményeinek, (2 . melléklet)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (3. melléklet)
f) nyilatkozat de-minimis támogatásokról, (4. melléklet)
g) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (5. melléklet)
h) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet),
i) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7 . melléklet) .
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (8. melléklet) .
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja :
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzugyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hites ített másolatát
és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott
okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a
legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig
nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak. A fenti a),
b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a
támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.
a)

Nyíregyháza, 20 ............... .

a szervezet

képviselőjének

p.h.
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aláírása

S. melléklet a .... ./. ........... ( ......... )önkormányzati rendelethez
A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben

előírt

rendezett munkaügyi

kapcsolatokra
NYILATKOZAT
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

Alulírott (név) :
mint a (szervezet neve) :
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma :
adószáma :
számlavezető pénzintézet neve:

számlaszám :
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában
n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és
1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4 . pontjában, illetve az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkaválla lói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapíto tt munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
(a továbbiakban : Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a
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magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő - kolcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215 . § {1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

f) az egyenlő bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a t ámogatás igénylésének időpontját
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajtha tóvá vált közigazgatási határozattal,
illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

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

a szervezet

képviselőjének

p.h.
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6. melléklet a .... ./. ........... ( ... ...... )önkormányzati rende lethez

A pályázat i adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez
Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelő

székhelye : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adatkezelő elérhetősége : adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524
Adatkezelő képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester

Alulírott .............. .. ............... .. .. ... ......................... hozzájárulok,
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
a

hogy személyes adataimat
...... ................. ..........
pályázat

benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatási összeg
folyósítása és az elszámolás során kezelje.

Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés m eghozatala, szerződés létrehozása,
tarta lmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító száma, adószáma
Az adatkezelés

időtartama:

az adatkezelés céljának megvalósulásáig

Az adattárolás mód ja: elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogainak érvényesítése:
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (lnfotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével osszefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az adatok
törlését.
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal kozvetlenül az Adatkeze l őhöz fordulhatnak .
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak abban
az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejele ntését megelőzően már megkereste az
Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
honlap : http://www.naih .hu
telefon : 06 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben
az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívul ár el. A pert az érintett - választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani.

Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

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

aláírás
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7. melléklet a .... ./ ............ (..... „„) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhelye : 4400.
Nyíregyháza,

Kossuth

tér

1.

sz „

adószáma :

15731766-2-15,

képviseletében

.„ „ .. „„ .. „„„.„„„„„.„.„„.„.„.„.„) mint Támogató,
másrészről

a

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

(székhelye: „„.„ .. „„ .. „„„.„.„.... adószáma : „„.„„.„„„„„.„.,

bankszámlaszám : ... „ ....... „„„.; ema il. „„„„„„ ... „„„„„ ..; tel.sz.: .„„„„„„.„„„„, Támogatónál vezetett
nyilvántartásban rögzített azonosítója : PKAB/ „ „„./„.., képviseli

„ .. „„ .. „„„„„„ ... „. )

mint Támogatott

- között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel :

1. Szerződő felek megállapodna k, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (a továbbiakban
Bizottság) a Támogatott kérelmével kapcsolatosan hozott .../. .... („ .. ) számú határozata alapján
határozott

időre, „„„ „ .

évre támogatási szerződést kötnek.

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a sportról szóló 2004 .
évi 1. tv., Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszeréről

szóló „./„„ . (.„ „„) önkormányzati rendelete, va lam int a város sportkoncepciójáról

hozott .„./.„„(„. „. ) számú határozata alapján Nyíregyháza város hírnevének, minőségi sportja
színvonalának emelése érdekében, valamint az egészséges és sportos életmód népszerűsítése
céljából az alábbiakban állapodnak meg.
3. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy
3.1. a „„. évi költségvetése Sport célfeladatokpontban rögzített határozata alapján

„ . .. „ „ .. „„.

„„„„„„„„„ „„ .... „.

keret terhére a Bizottság 1.

Ft., azaz .„ .. „ ......„.„„„„ .... „ .. forint összegű vissza

nem térítendő 100%-os támogatási intenzitású működési támogatást nyújt Támogatott részére .

3.2. a 3.1. pontban meghatározott

összegű

támogatást jelen

szerződés

aláírását

követő

30 napon

belül egy összegben a Támogatott bankszámlászámára utalja.
3.3. A támogató a támogatások átutalását az alábbi feltételek teljesítése esetén biztosítja :

3.3.1. A támogatás az „ „„„.„„„.„.„„„.„„„„„.„ ....... költségei nek a fed ezését szolgálja.

A támogatás ford ítható :
... „.„ .. „„.„ .... „ .. „„„ ...... „ ... költségeire.
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4. Támogatott az alábbiakra vállal kötelezettséget:
4.1. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb

pénzeszközeitől

elkülönítetten

nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok
szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani.
4.2. A Támogatott a támogatás összegét - a támogatott pályázatára figyelemmel - jelen
szerződésben

foglaltak szerint

„ ..„„.. „ „„ . december 31-ig kizárólag 3.3.1 pontban meghatározott

használhatja fel.
4.3. A támogatási cél/célok meghiúsulása, illetve a támogatási összeg fel nem használása, vagy csak
egy részének felhasználása esetén Támogatott köteles - 8 napon belül - Támogatót írásban
értesíteni és a támogatás teljes vagy fel nem használt összegét a Támogató OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11744003-1 5402006 számú költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni . valamint a
visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8
munkanapon belul elküldeni
4.4. Amennyiben a Támogatott a jelen

szerződés

4.3 pontjában meghatározott kötelezettségét

elmulasztja a támogatási összegen felül a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított
mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének

megfelelő

késedelmi kamatot köteles

fizetni a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési
elszámolási számlájára .
4.5. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és logóját a
támogatással érintett tevékenység színhelyén . Támogatott a címert és logó használatát igazoló
dokumentumokat (pl. : fénykép) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként
minden esetben köteles csatolni .
4.6. Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződés 3.3.1 pontjában
meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek alapján
Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított
jegybanki

alapkamat

kétszeresének

megfelelő

késedelmi

kamattal

költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem

növelten

Támogató

részesíthető

pénzügyi

támogatásban két naptári év időtartamban .
4.7. Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni

„.„„

január 15. napjáig,

és kötelezettséget vállal arra, hogy „.„„. január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
4.8. A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási szerződés mellékletét képező
„Összesített elszámolási táblázat" című formanyomtatvány, 30 napnál nem régebbi igazolás a
köztartozásokra vonatkozóan, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti
számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat- Támogatott
által - hitelesített másolati példánya .
4.9 . Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni: „„„„„„„„„„ „„„keret
terhére a PKAB/„„„.-„./„„„ sz. szerződés alapján önkormányzati támogatás terhére elszámolva ."
4.10.

Támogatott

köteles

a

számlamásolatokat,

valamint

a

kifizetés

tényét

igazoló

bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a következő hitelesítő
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záradékkal ellátni: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum, aláírás
bélyegző)."

4.11. A Támogatott a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a
költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő időtartamig köteles megőrizni.

4.12. Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köteles a késedelembe esés napjától a szakmai
és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a támogatás 1%-ának megfelelő mértékű napi
késedelmi kötbért a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006 számú
költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg
a támogatás osszegének 30%-át. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év
időtartamban a Támogatott, amennyiben az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem
megfelelően

számolt el, és ezt a

közgyűlés

határozatban megállapította .

4.13. Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 4.7. pontban
meghatározott határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, a támogatott köteles a
támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének

megfelelő

késedelmi kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási

számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év
időtartamban. A 368/2011. {Xll.31.) Korm . rendelet 96. §rendelkezései alapján, illetve amennyiben

a

támogatási

szerződés

megkötése

a

támogatott

felróható

magatartása,

mulasztása

{adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a támogató a
támogatási

szerződés megkotésétől

eláll.

4.14. A Támogatott jelen szerződés 4. pontjában meghatározott támogatási összeg visszafizetésével
egyidejűleg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül elállhat a támogatási
szerződéstől.

A Támogatott az elállás

tényéről köteles írásban értesíteni a Támogatót és köteles a

támogatási összeget a jelen támogatási szerződés 4. pontjában meghatározott költségvetési
elszámolási számlára visszafizetni, valamint a visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak
köteles a visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül elküldeni.
4.15. Támogató a 2. pontban felsorolt önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jogosult a
szakmai és pénzügyi beszámolót elbírá lni.
4.16. Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban Hivatal) belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai
jogosultságát és osszegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli
szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni.
Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szukséges adatokat,
dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás ósszegének
felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni .
4.17. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és a
saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével

32

kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés osszege a támogatott tevékenység költségei
között nem vehető figyelembe .
4.18.

Köteles

a

Támogatott

az

államháztartásról

szóló

törvény

végrehajtásáról

kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szukséges adatokat és az azokban

szóló

bekövetkező

változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni.
Ennek elmulasztásából eredő JOghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott fe lróható magatartása, mulasztása
(adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a támogató a
támogatási szerződés megkötésétől eláll.
Felek megállapodnak, hogy a Támogató jogosult a támogatás tényét igazoló dokumentumokat
nyilvánosságra hozni .
Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk., valamint
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak.
Vitás kérdésekben felek a Bizottság előzetes

egyeztető

döntését

követően

a hatáskörrel

rendelkező

nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag alá írták. Jelen
támogatási szerződés egymással megegyező

„„„

számozott oldalból álló három eredeti példányban

készült, melyből egy eredeti példányt a Támogatott, két eredeti példányt a Támogató átvett.
Nyíregyháza,

„„„

év

„ „ „ ..

hónap .. nap

Támogató

Támogatott

Pén zügyi leg ellenjegyezte:

Jogilag ellenjegyezte
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I

- 1

Általános indokolás
Nyíregyhá za Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../ ... (...)önkormányzati rendelettervezethez

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (X ll.31.) Korm . rendelet módosítása és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közgyű l ésének 22/ 2019 . {Xl.07 .) önkormányzati rendelet rendelkezései, továbbá a sport
célfeladatok terhére

történő

támogatási eljárások gyakorlat i tapasztalatokkal való összehangolása.
Részletes indokolás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló
11/2019.(IV.26.) önkormányzat i rendelet módosításáról szóló „ „ / „ .(„.) önkormányzati rendelettervezethez
1. §-hoz
Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesít ményeket üzemeltetők köre kiegészítésre
került.
2. §-hoz
A sport célfeladatok keretösszege ivel kapcsolatos közgyű lési dönt és határidejére vonatkozó
rendelkezés módosult.
3. §-hoz
A sport célfeladatokat

működtető

bizottsági hatáskör átvezetésre került.

4. §-hoz
A sport célfeladatok pályázati felhívásainak megjelentetési határideje módosult .
5. §-hoz
A sportlétesítményeket üzemeltetők köre kiegészítésre kerü lt.
6. §-hoz
A rendelet mellékleteiben történt változásokat tartalmazza.
7. §-hoz
Hatályba

léptető

rendelkezéseket tartalmaz
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: PKAB/ 258-1/2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

a 2020. évi Sport célfeladatok meghatározásáról

./{pj„ . „ „ „./„ „ „. „ . „ . „ „ „ . „„.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
\

'

~·l

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Vél eményező

bizottság:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-so1
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete rendelkezik az
Önkormányzat által vállalt sportfeladatokra, a sport támogatásához biztosított pénzeszközök
felhasználására és a nnak ellenőrzésére vonatkozó előírásokról.
A rendeletben rögzítésre került, hogy a sportfeladatokra fordítható keretösszegeket az Önkormányzat
adott évi költségvetési rendelete tartalmazza, továbbá a rendelet 6.§ előírásai alapján az éves sport
célfeladatok tételeinek keretösszegeit a Közgyűlés határozza meg.
A rendelet megalkotása óta bekövetkezett helyi változásokhoz igazodva a sportrendelet módosítása vált
szükségessé, így a keretösszegek meghatározása azon változások átvezetését követően válhatott
esedékessé.
Tekintettel arra, hogy ezen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel Nyíregyháza Megyei jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása, mely tartalmazza az új bizottsági feladat és hatáskör struktúrát, azon rendelet
elfogadását és hatályba lépését követően januárban kerül sor az illetékes bizottság jóváhagyásával a
pályázati felhívások kiírására.

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést

az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni

Nyíregyháza, 2019. december 12.

/f./1

Dr. i/o'~ács Ferenc
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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 PKAB/258-1 /2019 . számú előterjesztésh ez
Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgyűlésének
„„.„ .•.•.•. /2019.

(XII.19.) számú

határozata

a 2020. évi Sport célfeladatok meghatározásáról

A Közgyűlés
1. az

e l ő terjesztést

megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási

rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) rendelete 6§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi

költségvetésében 82.200.000,- forint, azaz
biztosít az alábbi megosztásban:
Egyéb versenysport
Parasport, fogyatékosok sportja
NYVDSE és iskolai diáksport
Szabadidősport
Kiemelkedő sportrendezvények
Sportösztöndíj rendszer
Olimpiai felkészülés támogatása
Sporttartalék

nyolcvankettőmillió-kettőszázezer

forint keretösszeget

16.500.000,- Ft
2.200.000,- Ft
28.00 0.000,- Ft
8.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
9.000.000,- Ft
8.000.000,- Ft
4.500.000,- Ft

2. utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetésbe az 1. pontban felsorolt Sport
célfeladatok keretösszegeit tervezze be.
Határidő: 2020. február 15.

Nyíregyháza, 2019. 12. 19.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4400 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR t. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: GAZD/166-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmenet i szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

J'~~Iq
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

t:-!c I .

Patóné Nagy Magdolna
osztá l yvezető

Az e l őterjesztés törvényességi elle n ő rzését
végző személy aláírása

~~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

'

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

3. Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) a helyi
önkormányzatok költségvetés készítési rendje mellett meghatározza az átmeneti
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat is. A rendelkezések továbbra is lehetővé teszik, hogy
az önkormányzatok az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothassanak, mely szabályozott
keretek között biztosítja, hogy a tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat és
költségvetési szervei a bevételeket folyamatosan beszedjék és a kiadásaikat teljesítsék.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet
a polgármester 2020. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása
esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a
költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az
átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.
Fentiek értelmében a költségvetési rendelet elfogadásáig a folyamatos működtetés és a
likviditás érdekében az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben megfogalmazott
korlátozó intézkedések foganatosítása indokolt.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell.
Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell
teljesíteni. A kifizetéseknek ervenyes kötelezettségvállaláson kell alapulni, új
kötelezettségvállalásra a pályázatok esetében kerülhet sor a támogatási szerződésben vállalt
teljesítési határidők érdekében. Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1) bekezdése szerint más fizetési
kötelezettségnek minősülő, jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonna l végrehajtható hatósági döntésen
alapuló kötelezettségeket.
Az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezete a 2020. évi költségvetésbe, mint előző évi
maradvány épül be. A biztonságos működést szolgáló, vagy az életveszélyes helyzetek
elhárítása miatti karbantartási, felújítási feladatokat soron kívül el kell végezni. Az
intézmények pénzellátásánál a heti rendszerességű finanszírozást kell alkalmazni az átmeneti
időszakban is. Amennyiben az Önkormányzat likviditása l ehetővé teszi gondoskodni kell a
szabad pénzeszközök hasznosításáról.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételeket és kiadásokat a 2020. évi
költségvetési rendelet megalkotásánál és végrehajtásánál figyelembe kell venni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelet-tervezetet
hagyja jóvá.
Nyíregyháza, 2019. december 12.

0:r-DR. KOVÁCS FERENC

WWW.NYltllC.'fMAZA H>1

,~))
\./

Ny

REGYHÁZA

11

)

1

lt

1. melléklet a GAZD/166-1/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A rendeletalkotás szükségességének célja

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését várhatóan 2020. február 6-án fogadja
el. Annak érdekében, hogy az - 2020. január l-től a rendelet elfogadásáig tartó - átmeneti
időszakban a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkotni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
magasabb szintű jogszabályok előírása miatt szükséges, de nem kötelező, erre az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §. értelmében van lehetősége a
Közgyűlésnek .

2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
A rendelet megalkotásával biztosítható az
önkormányzati feladatellátás folyamatossága. A rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása nincs. A rendelet-tervezet nem tartozik az egyeztetésre bocsátandó
tervezetek közé .

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételek jelen esetben nem
értelmezhetők, ugyanis az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a tárgyévi költségvetés
elfogadásáig a gazdálkodás főbb elveit, szabályait határozza meg.

4.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők

S. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet szabálya i az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív
terhet.
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2. melléklet a GAZD/166-1/2019. számú előte rjesztéshez

Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésé n ek

„ ./„ „. („ „„)
önkormányzati ren delet e
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) - (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között
2020. január 01-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e ren delet 2-3. §-ban foglaltak
szerint járjon el.

2.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és
az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a 2019 . évre eredetileg
meghatározott támogatás, illetve szolgáltatási ellenérték legfeljebb 1/12-ét lehet
folyósítani havonta.
(2) Bázisként a 2019 . évi eredeti előirányzatot, a létszám vonatkozásában a 2019 . december
31-éig engedélyezett létszámot kell alapul venni.
(3) Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a béren kívüli juttatásoknál a 2019.
évre jóváhagyott cafetéria összegének időarányos kifizetését engedélyezi, valamint
biztosítja a munkába járás költségeinek jogszabály szerinti megtérítését.
(4) A civil szervezetek részére - a hatályos ellátási szerződések alapján - a 2019. évre
eredetileg meghatározott támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta.
(S) A 2020. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamatban lévő beruházások, felújítások,
mint áthúzódó kötelezettségek (ki nem egyenlített számlák) fizethetők ki. Új feladatra - a
(6) bekezdés kivételével
az üzemelést közvetlenül veszélyeztető, meghibásodás
kijavítására irányuló munkálatok miatt történhetnek kötelezettségvállalások és
kifizetések.
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(6) A projektek időbeli ütem szerinti végrehajtása érdekében a pályázati úton elnyert
források igénybevételére kötelezettség vállalható.
(7) Teljesíteni kell az Áht. 36.§ (1) bekezdése szerint más fizetési kötelezettségnek minősülő,
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve
véglegessé vált vagy azonna l végrehajtható hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

3.§ (1) Átmeneti forráshiány esetén a jóváhagyott hitelkeret erejéig a folyószámlahitel igénybe
vehető.

(2) Többlet esetén az átmenetileg felszabaduló pénzeszköz betétbe helyezhető, illetve
Állampapír vásárlására felhasználható .

4. § (1) A Közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok működését a költségvetés végleges
jóváhagyásáig legfeljebb 150.000 - 150.000 Ft-tal támogatja.
(2) A 2020. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell építeni.
S. §

Ez a rendelet 2020. január hó 01-én lép hatályba és a 2020. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.
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INDOKOLÁS

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásához

1.§-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését várhatóan 2020. február 6-án foga dja el.
Annak érdekében, hogy 2020. január l-től a rendelet elfoga dásáig tartó időszakban a
gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkotni.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások
teljesítésére.

2 - 4 §-hoz
Az átmeneti időszak alatt alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

5.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályát vesztésének napját határozza meg.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti
szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§.-a határozza meg a
helyi önkormányzatok költségvetés készítési rendjét. Az Áht. 25.§.-a meghatározza az átmeneti
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat is. A rendelkezések továbbra is lehetővé teszik, hogy az
önkormányzatok az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothassanak, mely szabályozott keretek
között biztosítja, hogy a tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat és költségvetési
szervei a bevételeket folyamatosan beszedjék, és a kiadásaikat teljesítsék.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester 2020. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a
Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési
rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti
gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését várhatóan 2020. február 6-én fogadja cl.
Annak érdekében, hogy az - 2020. január 1-től a rendelet elfogadásáig tartó - átmeneti időszakban
a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkotni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása magasabb szintű
jogszabályok előírása miatt szükséges, de nem kötelező. Erre az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.) 25. §.értelmében van lehetősége a Közgyűlésnek.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti
szabályozásáról szóló rendelet tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
25.§. előírásainak megfelelően készült. Rendelkezik a folyamatos működtetés és
likviditás szabályairól. Biztosítja az önkormányzat és intézményei biztonságos
működését a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban.

Nyíregyháza, 2019. december 13.

1"
Piroska Sándomé
ÜgJvezetó igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Varga János
kamarai tag körryvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K utca 12.
MKVK engedély szám: 002059

\.ERSATILE AUDIT .KiT
4400 Nyíregyháza
M unkás u. 53
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ELŐTERJESZT ÉS
- a Közgyűléshez -

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2019. (11. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Dr. Kovács ~erenc
polgármester
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Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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kabinet vezetője

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a
2/2019. (11.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek harmadik alkalommal történő
módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:
•

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.

•

A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt
pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a
bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.

•

A Magyar Államkincstár értesítése alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett
munkavállalók részére a 2019. szeptember - 2019. december hónapokban a személyi
juttatással kifizetett bérkompenzáció lebontása, az intézmények költségvetésébe eredetileg
szerepeltetett kulturális illetménypótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék
valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegének a ténylegesen kifizetésekre történő
korrekciója az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek
fedezete a központi költségvetésből biztosított. (1/c. melléklet)

•

A közhatalmi bevételek között szerep lő iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, illetve
adópótlék és bírság előirányzatának emelésére kerül sor az eddig tervezett adóbevételek
teljesülésére, a várható feltöltések összegére, továbbá az országosan prognosztizált
gazdasági teljesítmény idei növekedésére tekintettel. Az időarányos teljesülést
figyelembevéve viszont - mint kifutó adónem - csökkenteni javasoljuk a termőföld
bérbeadásából származó jövedelem előirányzatát.

•

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított 243.000.000 Ft tagi kölcsön visszafizetése a
Sóstó hotel átadás és a számlázás csúszása miatti Áfa visszatérítés késése, illetve a Sóstó
Hotel és Tófürdő kapcsán felmerült többlet beruházási költségek növekedése forráshiányt
keletkeztetett, mely hátráltatja a kölcsön visszafizetését 2019. évben. A tagi kölcsön
visszafizetésének határideje 2020. február 15. napjáig került meghosszabbításra, így a
bevétel 2020. évre húzódik át. A tervezett 140.000.000 Ft tagi kölcsön összegét 40.000.000
Ft-ra javasoljuk csökkenteni.

•

A NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításával
összhangban szükséges átvezetni az önkormányzat költségvetésében is a módosításokat.

•

Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok
intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben fogla ltak szerint teszünk javaslatot.
•

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési
munkái '2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A
módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti
fenntartási feladatok folyamatos végzése. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai,
járulékai kerülnek kifizetésre. Módosításra az előző évről áthúzódó kifizetések miatt kerül
sor.

•

2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkész ítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós

és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.
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Barnamezős

•

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2) tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi
városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezésének költségei, valamint a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. Bevételként a támogatás,
kiadáskent pedig a saját erő jelentkezik, utóbbi kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra
a Közreműködő Szervezethez.

•

A TOP-6.1.4·15-NYl-2016-00002 azonosító számú, Látogatócentrum építése és Hópárduc
kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt 2018-ban megvalósult, a
záró elszámolás benyújtásra került, amelynek során a megítélt támogatásból még
fennmaradó támogatási összeg került elszámo lásra. Ezen összeg jóváhagyása 2019 évben
megtörtént, ami bevételként jelenik meg.

•

A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „ Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyíregyházán" című projekt kereteben 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások díja kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege és az
önkormányzati saját erő jelenik meg, utóbbi kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra.

•

A TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés
a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca
és a Lujza utca felújítása révén" című projekt keretében 2019-ben építési költségként a
Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseihez kapcsolódó végszámlák
költségei merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevételi oldalon a még
fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára
átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése
szükséges, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé.
A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban fejeződik be.

•

A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt során bérelt kozösségi térként
használt konténert az onkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre
nem volt lehetőség, azonban az eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak
során. A projektben tervezett tartalék összege és egyéb megtakarításokból 6.000.000 Ft
átvezetésre került a konzorciumi partnerhez, a Nyíregyházi Család· és Gyermekjóléti
Központhoz.

•

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2019re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint,
személyi jellegű költségek, a rendezvényszervezés, a Paktumiroda mindennapi működéséhez
szükséges irodaszerek, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés
ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és
nyilvánosság költségei). Önerőként a projektben el nem számolható költség (reprezentációs
adó) került feltüntetésre .

•

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein" című TOP-6.1.5·15-NYl-2016-00002
azonosító számú projekt keretében 2019 fo lyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési
költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség merült fel, bevételként a
még le nem hívott támogatási összeg, valamint a pótmunka költségek miatt az önerő jelenik
meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra .

•

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2019.
évben kiadásként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak kerültek tervezésre.

területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a
projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási d íjak, valamint az E-on
csatlakozási díjak kerültek tervezésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási
összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre .

_.....
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdeké ben 41 db új
CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely
kialakítása című projekt kapcsan 2019-ben a telephely előkészítéséhez kapcsolódó költségek
és szolgáltatások díjai kerültek tervezésre kiadásként, valamint a még le nem hívott
támogatás összege bevételként.

•

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" területének funkcionális
bővítése című, TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában
2019-ben a Kiserdők projektelemhez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek
merültek fel, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott
támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a
megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a
megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra.

•

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-re
beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések,
marketingtevékenységek költségeit, illetve a személyi juttatásokat tartalmazza. Önerőként a
kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége kerü lt betervezésre, ennek kapcsán a plusz
forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

•

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-16-2017-00001 tárgyú
előirányzaton 2019 . évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, 2020. évre személyi jellegű díjak kerültek
tervezésre. 2019. évben bevételként pedig támogatási összeg, illetve a projekt
megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.

•

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése II. ütem" című projekt keretében 2019-ben kivitelezési és kapcsolódó
szolgáltatási költségek, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó saját erő merült fel. Bevételi
oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt kapcsán a plusz forrás igény
benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

•

Az „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál IV. ütem" című, TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004 azonosítószámú projekt
keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel. Az
eddig jelentkezett pótmunkák költségeinek többségét a pályázati tartalék terhére kívánjuk
elszámolni, azonban vannak olyan tételek, amelyek nem támogathatók, így saját erőből
szükséges fedeznünk. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.

•

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján " című pályázat keretében
2019-ben előkészítési és megvalósítási költségek jelentkeztek. Ezek között felmerültek
kivitelezési költségek és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások díjai. Bevétel nem jelenik meg,
mert a kiadások fedezete pályázati forrásból biztosított volt támogatási előleg formájában.

•

A TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca
csomópontjának fejlesztése című pályázat keretében a 2019-es évben a projekt előkészítési
költségei merülnek fel. A 2019-es évben a projektben bevétel nem keletkezett.

•

Az „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem" című, TOP-6.6.1-16-NYl2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadá sként előkészítési költségek és
a kivitelezési költsége tervezett, míg bevételi oldalon nem jelenik meg összeg.

•

A „ Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című, TOP-6.7.1-16-NYl2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben kiadásként kivitelezési
költségek és a kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek. Ez évben nem keletkezett bevétel,
--.
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mert a 2018-as évben lehívott előleg összege még nem került teljes mértékben elszámolásra.
•

A „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál - II. ütem" című, TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 azonosító számú
projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi
jellegű költségek merültek fel kiadásként. Bevételként a le nem hívott támogatási összeg,
valamint az önkormányzati saját erő szerepel, ami a kivitelezés során felmerült pótmunkák
miatt indokolt. A plusz forras iránti igény elbírálás alatt van.

•

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP6.1.4-16-Nyl-2017-00005) A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési
költségek, valamint szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. Bevételként a
visszaigényelhető ÁFA jelentkezett. A kivitelezés kapcsán felmerülő előlegszámlával és
kapcsolódó szolgáltatásainak költségeivel (hatósági díjak) is számolunk kiadásként. A projekt
megvalósításához saját erő betervezése szükséges, ennek kapcsán a plusz forrás igény
benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

•

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi
Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felúj ítása
című pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költsége és kapcsolódó
szolgáltatásainak díja várhatók. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezése szükséges az el
nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. A bevétel oldalon a még fennmaradó
támogatási összeggel számolunk. A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban
történik meg.

•

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca c1mu projekt
megvalósítására sor került 2019.évben. Ezáltal kivitelezési és hozzá kapcsolódó szolgáltatási
díjak kerültek kiadáskent feltüntetésre, bevételként kötelező pályázati önerő jelenik meg, a
támogatási összeg korábban megérkezett.

•

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében
2019. évben bevételként az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó, belső korláton túli el nem
számolható része saját erő bevonása ként jelentkezik. Kiadásként a kerékpáros létesítmények
kivitelezési költségei, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a személyi
juttatások költségei.

•

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt
keretében 2019. évben előkészítési költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel 2019. évben
nem jelentkezik, a támogatási előleg korábban megérkezett.

•

CITYWALK Projekt: A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák:
személyi jellegű költségek, külföldi utak, helyi rendezvények, külső szakértők költsége,
valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi
oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás
összege került betervezésre, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.

•

A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt
2019-ben befejeződött és átadásra került az üzeme ltetőnek. Megtörtént az elszámolás a
társberuházóval, a betervezett kiadások és bevételek pontosítása, az előirányzatok
rendezése indokolja a költségvetés módosítását.

•

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének
részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében 2019ben előkészítési költségek, köztük tervezési díj merülnek fel kiadásként. A támogatási összeg
korábban megérkezett.

•

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása tárgyú
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projekt kapcsán az idei év folyamán kivitelezési költség és szolgá ltatások díja merültek fel
kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összeg
érkezett meg, va lamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részéről átutalt 3,3 milliárd
forint.
•

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a
bevételi oldalon a támogatási összeg került tervezésre. Kiadási oldalon előkészítési, és
kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt jelentkeznek.

•

A TechRevolution című projektben a 2019. évre betervezett kiadások: személyi jellegű
költségek, külföldi utak, helyi rendezvények, külső szakértők költsége, valamint egyéb a
projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott
beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került
betervezésre, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.

•

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalu fejlesztése Mesekert tárgyú projekt vonatkozásá ban előkészítési költségek jelentkeztek 2019-ben
kiadásként, bevételként a támogatási összeg 2020-ban várható.

•

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása

Nyíregyházán EFOP-1.2.9-17-2017-00047 című projekt keretében 2019-ben kiadásként a
projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt
megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés került feltüntetésre. 2019. évre
bevételként támogatási összeg tervezett.

•

A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú, Városrészek többfunkciós közösségi
tereinek komplex fejlesztése című projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt
támogatás összege és a projekt megvalósításához szükséges önerő jelenik meg, míg
kiadásként a tervezési díj, egyéb szolgáltatások díja, a kivitelezés és projektmenedzsment díj
jelenik meg. A jelenleg önerőként megjelenő 109.254.607 Ft plusz forrásként meg lett
igényelve .

•

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, GINOP7 .1.9-17-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben előkészítési, köztük
terve zési költségek jelentkeznek, bevételként pedig a támogatási előleg szerepel.

•

Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk
300.000 Ft támogatást, a túra megvalósítása 332.000 Ft-ba került, így 32.000 Ft önerőre volt
szükségünk a megvalósításhoz. A túra 2019. október 04-én valósult meg.

•

2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére című projekt tekintetében 28.280.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat. 2019
májusában bevételként jelent meg a teljes támogatási összeg. Az új gépjárművek 2019.
szeptemberben és októberben szállításra kerültek. Folyamatban van a pályázat zárása.

•

A Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évre betervezett
kiadások személyi jellegű költségek. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti
társfinanszírozás összege került betervezésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. december 12.
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1. melléklet a GAZD/8-18/2019. számú

előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja
Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az
intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi
forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve
előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a
célfeladatok/tartalékok között terveztük.
A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az
évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson
belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt e l őirányzatok közötti átcsoportosítások
miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 2.869.471.907 Ft-tal csökken.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet
alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

4.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

S.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív
terhet.
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7

2. melléklet a GAZD/8-18/2019. számú előterjesztéshez
Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
„„/.„.(„.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével, az Alaptörveny 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (11.7.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet
szerint - a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
c) bevételek fő összegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) kiadási fő összegét
g) a költségvetés hiányát
ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

35.884.976.261 Ft-ban,
37.867.817.284 Ft-ban,
73.752.793.545 Ft-ban,
61.376.523.433 Ft-ban,
12.376.270.112 Ft-ban
73.752.793.545 Ft-ban,
25.708.547 .172 Ft-ban,
186.635.239 Ft-ban,
25.895.182.411 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen rendelet

2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként
a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 23.208.547.172 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.
2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az
alábbiak szerinti fő összegekkel:
a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
7.088.323.607 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
5.871.039.423 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről 1.217.284.184 Ft-ban,
11.744.570.729 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államházta rtáson belülről
c) A közhatalmi bevételeket
12.614.739.496 Ft-ban,
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d)
e)
f)
g)
h)

A működési bevételeket
A felhalmozási bevételeket
A működési célú átvett pénzeszközöket
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
A finanszírozási bevételek összegét
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét

i) A működési kiadásokat
ia) a személyi juttatásokat
ib) a szociális hozzájárulási adót
ic) a dologi kiadásokat
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait
ie) az egyéb működési célú kiadásokat
j) A felhalmozási kiadásokat
ja) a beruházási kiadásokat
jb) a felújítási kiadásokat
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat
k) A finanszírozási kiadások összegét
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá.

2.729.803.426 Ft-ban,
1.453.499.566 Ft-ban,
201.010.120 Ft-ban,
53.029.317 Ft-ban,
37.867.817.284 Ft-ban,
23.208.547.172 Ft-ban,
12.500.000.000 Ft-ban,
159.270.112 Ft-ban,
2.000.000.000 Ft-ban,
25.801.386.647 Ft-ban,
7.402.866.654 Ft-ban,
1.532.428.664 Ft-ban,
12.874.870.524 Ft-ban,
409.588.126 Ft-ban,
3.581.632.679 Ft-ban,
35.575.136.786 Ft-ban,
28.421.824.245 Ft-ban,
7.097.412.861 Ft-ban,
55.899.680 Ft-ban,
12.376.270.112 Ft-ban,
217.000.000 Ft-ban,
2.000.000.000 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ba n,
159.270.112 Ft-ban,

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
a) l. melleklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
f)
7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
1) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
m) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
n) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
p) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
q) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
r) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
s) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
t) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. {II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (11.7.)
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének harmadik alkalommal történő módosításáról. Az
előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a
módosítások szükségességének alátámasztására.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (II. 7 .) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének az l. melléklet
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 20 19. évi költségvetésének főösszegei
kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kia dásait t arta lmazza
kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra .

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határo zza meg.
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Kladh (Forinti

5. Mük~ési bevetei

S9

• tovabbszamlazott vacvon1 ki11dlsok bevetele

60

• k1su1mlazott altalános torc11m1 adó

61

• ittalanos forsalmi.1dó v1sszuer:tese

15 000000
400000000
400000 OOO

62
63

1L2. KIAOÁSO~

64

.LI1rtalékok1 cetffladatok

6S

• 15_ultu!i~•s c;elfeladat

66

• Nyirqyhaza V•ros ktpeskonyve

67

• Pilyaz1it1

68

• Cóltartalék

önerő

4 700 OOO
l OOO OOO

69

• Sónö-Gvoevfurd6k fejlesztes

70

• ProJektek tartaleka

71

•(MKK

72

• kovetkei:Ö evi kottl•zettsesek tarta~k.a

SS OOO OOO
4 046 419 781
270 544 OOO
4Sl S83 543

73
74

2. ICulturalis kiadások

75.

~r~ez1,1enveli;;

hrsadalm1 unnep!>I<

76

(Kulturjlls Ontaly INele atapJ„n)

77

Kbnyvt•r•l k•ricson'(a 1ve-rmet;-fotlalk mec\la

238 049

1. oldal

'
2019. évi tervmódosítás

A

e.

B

D

1. melléklet

F.

E

Be v é te 1 (Forint)
Meenevezés

TN

Csokhn•s

Novekedés

G.

Ebböl

Cst>kkenés

Ber

N<rveked~s

Munk.J.

Plusz Nanprof1 Kft ku turalis rendezv. tímo1

„

Var_gs1 t'laJ.yrendezvtnyek

80.

:Kulturalis Oszt1ly 1ny11a alapJan)

81

T'rpi~.

1.

H

Ki il d ;i s (Forint)

fbooi

Ber

Munl::

10 000000

s 000000

Fesztival

82
83. ;t. ~1rmha~i Var2Hi!ltmr:1tr:to es v1n12nk•~
84

Nonprofit Kft ttfított feladato'5,

85.

zóldfel1.1let f1nnu1rtiis feluJitasJ

86.

- kozv1la11tas (beruhazas)

87

- kozutak, hidak ftnntartasa {felú11tas)

88.

-közutak. h1d11k fenntartása (berutiazas,

89

10 :so OOO
1 519000
8 091 OOO
89 184 OOO

varosuzeme-ltetts1feladatok. c@pbeszenés

50430000

90.
91

41..Va_noni kiadasok

92

- Teruletelókeszitts

93

• ln1atlanvuarl1S

94.

- Borbanya hul~delderak6 územettetése

144 650 344
144 650 344
17 038 016

95. • Tovabbsumluott va1Von1 kiadasok
~stó-Gi'.Q:li!1Jrs!ó~:

97

{S/2019 Xll 4 J GT/S6s:6-Gvoe>•u,dó• Zn. sz hot.1

98

alaptöke emeles

99.

tac1 kolcson

100.

Hefv• kOzlekedes b1ztosrta_s_~

101

lS 000000

Z!l

96.

58000000
100 OOO OOO

tMAK ertes1test 1!1p11n)

102

f-l!"ly1 közosn11 ._OzleiPdes tamoeatása „ p.t.átadás

103

helyi kbzlekedes b1:tos !asa

104

- ml:o.:ödes1 cilu penzeszköz.atadas

lOS

- doloc1 kiadas

53 169000
10 !Sl !03
5 807 392

106.
107

5. Szocíális és Köznevelé si kiadások

108.

(Szocialis es Kbzntvelés1 Osztal y an-..•ea)
SzaKértó1 tevékenvst1ek

109

uo.

10 000000

„ ERASMus ... c~oss proJekt kiadasa

1831443

495 405

420 3-.6

!CS 865

96 301

1 407 562

246 323

1315 262 228

12 437 374

1465 286

111952 361

41 047 326

9 039 958

111.
112. 6. Vt1rosfejlesztesi kiadilsok
113.

(V1rosfeJlesztes1 Osztaly anyaea)

114

7 melleklet sztnnt

s 806 232 926

6 536 783 088

115
116 7. Onkormjn(!!l• r:&db feladatok
Mec;ve• Joeu Varosok Szővetsece

117
118

1=.:!s442

- ÁFA bef1zetes, ec~b adók

300000 OOO

119. • önkormanyz1t1 szamfa~h1l kapcsolatos kiadasok

10000 OOO

120

- varosmar ket1nc ktrtt

1600000

121

- ICl!pviselőtestulet k1ad.ua1

1653 885

122.

„

Varost sportrendezvények

123.

TAE "053!>0 Mozau11 Ny1re1'fhaza 1

12.:

TAE 405340 varos1Sportcaia

1650000
350000

125.

126 8. Elöirannat ítcsoportos1t~s9!
127

1/b melleklet szerint

1 315 262 228

128

129

11. llllTtzMENYI KÖLJS!GVET!S

130 1. 8eril;ompen1áció• 1nté1mtn:t! l!Otle~_korrekci6
131

1

l a Macvar Al1.1mk1nc.stu 1nva1a alapian)

132

l/c. mellek.let szerint

17 752 226

14 906 439

2 845 787

133
134 2. Saját hatáskörű el6irány1atmódositás
135

(intezmeny1 mntü felmtres .1lap1án
l/d. mellélde~ s:ennt

136
137
138

1!1952 361
1

~- E&Yeb kiadasok

139 - Eszterlanc ~suik1 Ö\loda
140

(az 1ntézmeny lt\lele alapJan)

141

• rehabi11tac1ós hoztaJ1ruliis k1adasa

142

- e1e1mezesi tObb1e~kÖJhec

143.

intezmenytl fe1u.11tashoz kapc:solodo tobbletKOIUé1

144

(szall1tasi koitsec. múfij beszerzes, tLolör, f~·izis}

145.
146

952 590
3 935 379
1690949

~ Gyermeke._ Hiiza Q!li óvoda

(az mtezmen y le\lele 1lap1an)

147. - rehab 1l1t1ic:i65 hozzaJilrulu k.111diiisa
148

395 320

- e1eimezesi tObbletk.öltse1

10 138 604

149 - T_~~e!!J;el~!~gda
1!>0
lSI
152

(•~

mtezmeiiy 1eve1e 1lapi.1n)

• rehab1luc1os hOZZIJlrulas k.1adasa

174 560

elelmezes1 tobbietkoltsec

4531919

2. oldal

1. mellé klet

2019. évi te rvmódosítás

A

e

B

0.

F

E

Mea:nevezés

Csökkents

Növekedés

H

G

K la d ó s (Forint)

Be v t i • 1 !Forint)
Csökken~s

Ebből

Ebból

ser

Munk.j

Növekedes

Btr

Munk.j.

·~zem Ny\<Ht1 óvoda

lS4

!SS
1S6

,.,1..;. •.nttzmény

levele 1lapJánJ

568 360

rehab1 1tác16s hozzaJarulu kfadisa
- tlelmezes1 tobbH!tKOlt~&

1149 021

1

157
1sa.

Mórtez Zs·cmond We_netes Városi ~lYt..!!

1S9.

(Kulturahs Osztaly levele 1l1p1inJ

160

• Könyvtirak Karacsonya 1yermekfo1lalko:t1t6 me1v

238 049

161. • POKfT automata üzembehelyez IS a zsebkonyv
162.

szol1á1tatás bevezetesenek tamocatasa

1 OOO OOO

163
164

P.2!1trme~en Hh1ata!

16S

(Gazdua11 Osz:taly a"\~'111 alapJánJ

166

EHtl etnzben1 ~s_ te[m!g_ett>en1 ellitisok

167

qysar k1e1eszitő ne„melr::vedelm1 U1m~atás

168

(Gazdua11 Osztah; anyaea alaOJín)

169

Qnkormányzat1 vaiasztas költs11~2rrs:k~

170

NVI • működes1 e atvett penzuzkoz

171

Kiad asok. szemelyi JUn<iltas

172

• munkaadot terhel6 1uultkok

173

• doloe1 loadasok

174

Nemzetisé-11 onkormanyz~t1 választis terv költ!!&!

1'S

NVI • muk0des1 e. atven pénze~kbz

176

Kiadások.

177

30000000

1 587 394
3 365 365

332 4S8
126 400

szeméryt 1utU1tu

. , 830

6S2a

doloe1 laadasok

180 • 1l61ranyzat atcsop . • bpv1seló testulet kladasa1r11
Nők

226 400

40830

179 • eló1ránvzat atcsop • Onkormanyzatj választás öntr6

Hl

566 556

1 S19 657

• munkaadot terliel6 Járul•kok

11a

3 36S 365

566 556

824 a10

702 017

122853

1 6Sl 8a5

1407 562

l46 323

17 242 4 18

3 255 793

26 aso ooo

a csaladban es a munkahelyen (EFOP·l.2 9·17)

l82

183

ÖSSZESEN

s 006 73317a

2137 261 271

11 973 685 424

9104 213 517

1:!4
18S M6dos1tott eló1ranyzat

73 752 793 S4S

73 752 793 545

3. oldal

58 asa 897

11834 740

J

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról
A.
1.

B.

Megnevezés

Növekedés
2.

2S/2019. (VIII. 29.1

3.

Nyíregyháza Megyei Jogli Varos Onko.r!"ánvzata

4.

- Vagyoni kiadások

5.

- Tündérkert Keleti Óvoda Koszo_~ú úti telep~

6
7

e.

Ki a d ás (Forintban)

Torna szobai oltozők vízellátási problémáinak Jav1tása

Csökkenés

1500 OOO

- Altalános tartalék

1500 OOO

8

9. 26/2019. (IX. OS.I
10. Nyíregyháza Megyei Jogli Város Onk~mányzata

11

- Vagyoni kiadások

12

- Eszterlánc ~szaki Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)

1:

Udva" Kombinált gyerekjaték pótlása

14

Csőtorés elhántása a gyermek v1zesblokkba"

15.
16.
17
18.
19.
20.
21.

2 600 OOO
2SOOOO

- Eszterlánc Eszaki Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. SOl
Konyha szuny 1ghálók potlása. k inyha1 ablakok fóllázasa
- Babaház

Bölcsőde

70000

(Krúdy Gy. u. 30)

.apostetö beazás miatti vizSZ1getelés 1av1tása

600 OOO

- Varosi lotér !Stadion u.)
Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellatas szabványos1tasa

1350 OOO

- Altalános tartalék

4 870 OOO

22
23

27 /2019. (IX.06.)

24

Nyíregyháza Megyei Jogli Varos Önkormanvzata

25

- Városfejlesztési kiadások

26.
27.

- 700766 Gazdasagfe1lesztést és munkaerő mobilitás omönzéset szolgáló
kozlekedesfeilesztes Nyiregyhaza delkelet1 és délnyugati teruletein

28.

- 2014-2020. feJlesztési időszak palyázatainak elökéSZ1tése

3136 458
3 136 458

29
30

28/2019. (IX.12.)

3

Nyíregyháza Megyei Jogli Város Onkormányzata

32.

- Vagyoni kiad asok

33.

- Varos-Kép Nonprofit Kft.

34
35

varos marketing és kommunikációs feladatok - 2 db modern okos pad elhelyezése

6 800000

- Altalános tartalék

6800 OOO

36
29/2019. (IX.12.)

37
38

Nyiregyhaza Megyei Jogú Varos Önkormanyzata

39

- Szocialis és Koznevelési kiadasok

40

- Eseti penzben1 és természetbeni ellatások

41

tanulói tanszer tamogatás - ellatottak pénzbeli JUttatásairól

42.

előirányzat atcsoportos1tas dologi k1adasokra

9 500 OOO
9 500 OOO

43.
44

30/2019. (IX.12.)

45

Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Onkormányzata

46

- Egeszségügyi célfeladat

47

- rendelők bérleti di1a

48

- veszélyes hulladék szállítása

49
50.
51

975 626
3 182 946

épulet karbantartás

537 811

- Egészségügyi Alapellatasi lgazgatosag
- rendelők berlet1 dqa

52

veszelyes hulladék szallitása

53

épulet karbantartas

975 626
3182 946
537 811

54
55. 31/2019. (IX.20.)
5b

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

5

- Szociális és Köznevelési kiadások

58

- ~rtékunk a csal ad proJekt

59

előiranyzat

60.

személyi Jellegű k1adasokra

61 OOO

61

munkaadot terhelő jarulékokra

21000

atcsoportositás - dologi k1adasról

82 OOO

62
63

32/2019. (IX.24.)

64

Nyíregyháza Megyei Jogli Város Onkormányzata

65

- Vagyoni kiadásaj<

66

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai telephely (Kassa utca 27.sz.)

67

Udvari Jatéktaroló felúJitása

68.

Udva" kert1csap és 1vokút k1ép1tése

887 726
887 726

69
70

33/2019. (IX.24.)

71

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata
- Kulturális kiadá~o_I<

72

73

Városi rendezvények tarsadalm1 unnepek

1 OOO OOO

1. oldal

KIMUTATAS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról
A.

B.

e.

Ki a dá s (Forintban)

M eg nevezé s

1.

1/ a. melléklet

Csökkenés
74

- Jósa András Múzeum

75

S1inye1 1m1 t ;szió című kiall1tás és a hozza kapcsolódó

76.

vároSI rendezvények lebonyolitásának tamogatása

1 OOO OOO

77.
78. 34/ 2019. (IX.30.I
79. Nyíregyháza M egyei Jogú Város Onkormánvzata
80. .;.Városfejle sztési kiadások
81
82.
83.

700807 2 db elektromos gépJarmü beszerzése Nyíregyháza
Megyei Jogi. Város Önkormányzata részére

17 282 182

- Fejlesztések, projektek céltartaléka

17 282182

84
85. 35/2019. (X.04.)
86. Nviregyhaza Megyei Jogú Váro s Önkormanyzata
87

88
89
90.
91.
92.
93.
94
95.
96.

- Városfejleszté si kiad~ s~
~OP-6.9„

5·NY1 2016-00001 "Kozosen Polyákbokorért"

7 300 OOO

- Szocialis és Koznevelési kiadá sok
TAE 323800 Egyéb szociális kiadások (pályázatok. kutatás,feJI.)

4 800 OOO

- Rendsze·es pénzbeni ellatás
TAE 301130 rendsz.telepulési támogatas - helyi adosságkezelés

2 500 OOO

• Egészségugy1Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
Vallal ·<oz

élénk1tO Alapítvany

300 OOO

- Vagyoni kiadások
OrvoSI rendelő - (Szent 1 u.63) eszkozbeszerzes

300 OOO

97
98. 36/ 2019. (X.05.)
99. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
100

- Vagyoni kiadások

101

- Eszterlanc Északi óvoda Állomás utcai Telephely (Allomás u.)

102.

Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellatas szabvanyos1tasa

300000

103. - Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca)
104
105

:reszcsatorna ·eszi

cseréje

397 387

- Tündérkert Keleti Ovoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)

106.

Ereszcsatorna feluj1tás1 munkák

107.

Homlokzati •n levő •eszcsatorna rendszer komplett feluj1tasa

300 OOO
2 540000

108. - Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér)
109.

Udvari szennyvíz genncvezetek részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyokérbenoves miatt

2 748 182

110. - Tündérkert Keleti óvoda Szazszorszép Tagintézmény (Kállói u.)
111.

·ornaterm1 ablakok (4db: elé labdarugoháló felszerele ;e

150000

112

Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátas szabványos1tasa

150 OOO

113

- Gyermekek Háza Déli óvoda (Kereszt utca)

114

Kente• teljes felúj1tasa. festése ; a hatsó udvar felőli kapu csere1e 1.- 11. utem

115.

Balesetveszély megszuntetése Járda mellett

3 OOO OOO
897 305

116. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)
117
118
119
120

~időit, balesetveszé ye• fém ke11te· 12akasz felú11tasa, beep1tett szekrenyek részi. csere1e (l.u.)

1450000

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2)
Balesetve' .:élyes gumiburkolat 1av1tása

100 OOO

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.)

121

Föbe1árat előtt leeses elleni korlat készitese

555 981

122

Gázvezeték k1építéS1 munkak az udvaron

288 371

123
124
125
126
127
128
129
130.
131

- Gyermekek Hata Déli Ovoda Butyka Telephely (Bajcsy 25. u.)
Balesetveszelyes udvari kettornyos jaték cseréje, gyermek vJZesblokkban cs6torés megszunt .
Elektromo' kapcsoló' :ei:reny e' !Z elektromo eliatas ,zabvanyos1tá'a
Balesetveszélyes fa udvarr Játékok felu11tása, cseréJe (1. utem)

3 OOO OOO

- Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)
'"A és 'O' épuletek padlasán a klimak elótt szervíziarda k1ép1t ése
Elektromo! kapcsolószekrény és az elektromos ellatas szabványos1tasa
10 m-es légpuskapalya felúj1tasa

136
137

1400 OOO

- Városi Lőtér (Stadion u.)

133.
135.

2 400 OOO

- Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely (Benczúr tér)

132
134

3 500 OQI

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Felső s ima Telephely (Hosszú háti u.)

150 OOO
2 447 OOO

- Mustárház (Szent 1 u.)
mennyezetvakolat potlasa, belső festés

1200 OOO

- Önkormanyzati intézmények (több helyszín)

A létesítendő sportlétes1tmények elökészitO munkai

4 OOO OOO

138. - Bem József Általános Iskola Epreskert u.)
139

~aza nh az

feletti .apostető rngeteléSI mun

928192

140. - Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, 5zakkozépiskolája és Kollégiuma
141
Konyh a lefolyóvezeték csere1e folyamata! dugulás m iatt (ANTSZ bezarathat1a a konyhát )
142. - Idősek Otthona Telephely (Pacsirta u .)

3 600 OOO

143.

2 182 579

144
145
146
147

Elektr omos halózat felulv1zsgálata, szabványosítasa
- Idősek Otthona Székhely {Vécsey köz 2.)
Elektromos halózat felu1v12sgalata. ,zabvá11yos1tása

272 255

- Idősek Otthona {Rozsnyai u. 8.)
Elektromos hálózat felulv12sgálata. szabvanyositása

1910 721

2. oldal

/)
-~1
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KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott e l ő irá n yzat átcsoportosításokról
A.
1.

B.

Me gne vetés

Növekedés
148
14',.

e.

K i adá s (Forintban)
Csökkené s

• Egést ségügyi Alapellát ás St ent 1. u. orvo si rendelő (Stent 1. u.)
t.:azánházon lévO ablak cseréie

2000W

150. • Egémégügyi Alapellátá s Alma utcai Védőnöi Stolgalat (Alma u.)
151.
152

Lapostetőn csapadékvíz osszefolyó cseré1e

150 OOO

• Kis SZTK (Stent 1. u. 14.)

153.

Beázás m1att1tetőhéjazat1av1tasa

154

Beázas miatti tetOhéiazat 1av1tása, acél szerkezetú elótetó kész1tese, bádogozasi munkák

800 OOO
1400000

155. • Polgármesteri Hivatal (Kossuth t ér 1.)
156.

"B' épuletben az Igazgatási Osztalyra ÚJ bútorzat beszerzése

157

"B' épuletben az Igazgatási Osztalyra ÚJ bútorzat beszerzése. elektromos szerelési munkak

2 OOO OOO
2 850 OOO

158. ·Szakszervezeti üdül ő (Sóstó)
159.
16'.
161
162

Tereprendezesi és épuletfelú11tasi munkák

813 251

- Szakszerveteti üdülő (M iskolctapolca)
Gazkonvektor, bojler. zuhanykabin cseréie. terasz héjazatának 1av1tása és t1sztasag1 festés

1300 OOO

• Altalános tartalék

23188 770

163.
164 3 7 [2019. (X.24.I
165. NJlireg]lháza Meg]lei Jogú Város _Önkor mán:aata
166
167
168
169

• Varosfejlestté si kiadások
TOP·G.4 l-16-NYl-2017-00001 'Csomópont és kerekpárút fejlesztés Nyhazan· (1ngattanvas.)

578 064

• Vag]loni kiadások
TAE 213000 Teruletelökészites

578 064

170.
171. 3 8[2019. (X.28.I
172 NJlireg]lháta Menei Jogú Város Önk_ormán:aat a
173. • Nyiregyhaza MJ.V. Polgarmesteri Hivatala
174
175

Térf1gyelő kamerarendszer böv1tése • 6 db kamera beszerzése

4 348 480

- Altalános tartalék

4 348480

176
177 3 9[2019.

(x.31.I

1 '8. NJlireg]lháta Menei Jogú Város Onkormán:aata
179

• Városfe jlesttési kiad ~~~

180.

• 700790 Onkormanyzati épuletek energetikai korszerűs1tese Nyiregyhaza M.J.V.Onkorm. 11.utem
2014-2020. fe1lesztés1 időszak palyázata1nak elökeszitése

181

6 048 601
6 048 601

182.
183 40l2019. (X.31.J
184 NJliregyháza MegJ1e1 Jogú Város Önkormán:aata
185. • Varosfejlesttési kiadasok
186

- 700781 5ostó1 Muzeumfalu Fe11esztése

187

• 2014-2020. fe1lesztés1 időszak palyázata1nak elökészitése

12 700023
12 700023

188
189. 41[2019. {Xl.06. }
190 NJlíreg]lháza Meg]lei Jogú Város Önkormán:aata
191. • Varosfe1lesztési kiadások
192.
193

700798 Nyiregyháza ·5óstögyógyfurdó mtegralt termék· és szotgattatásfeitesztése

35 285 948

• 2014-2020. fe1tesztés11dószak palyázatainak előkeszitése

35 285 948

194
195. 42[ 2019. {Xl.14.)
196. N]líreg]lháza _Meg]lei Jogú Város Önkormán]ltata
197

• Stociális és Köznevelési kiadások

198

• Egészségugy1 Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vallatkozasétenk1tó Atap1tvany

199

- Va gyoni kiadások
rendelő·

100000

(Szent 1. u 63) • eszkozbeszerzés

200.

Orvosi

201

Orvosi rendelő· (Szent 1. u.63) • felú11tas

300000
400 OOO

202.
203 43[ 2019. {Xl.21.)
204. NJliregJlhata Megyei Jogú Város Önkormán:aata
205. • S11ort célfeladat
206.
207

Kiemelkedő

sportrendezvények támogatása

1600 OOO

• Szabadidősport

3 300 OOO

208. • Parasport
209

1 OOO OOO

• Ollmp1a1 felkészulés támogatasa

1 OOO OOO

210. • Sportosztond1 rendszer támogatá'
211. • N]lÍreg]lhazi S11ortcentrum Non11rofit Kft .

3 OOO OOO

212

1437 399

1 OOO OOO

• Est terlanc Enaki óvoda - felhatmo,:ás1 kiadás

213 • G]lermekek Háza_Déli Óvoda felhalmozási k1adas
214 · Tü ndérkert Keleti Övoda - felhalmozási kiadás

1173 085
1371949

215. • Búzastem NJlugati Óvoda - felhalmozási kiadás
216
217 44[2019. {Xl.21.)

917 567

218 NJlire&Jlhaza Meg]lei Jogú Város Önkormán]l!ata
219 • Városfejlesttési kiadások
220.
221

- 700772 5zot1ahs alapszolgáltatasok 1nfrastrukturá1ának bőv1tése és fe1lesztése II. ut em
·Ált alános tartalék

3. oldal

11252 051
11 252 051

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportositásokról
A.
1.

B.

1/a. melléklet

c.

Ki ad a s (Forintban)

Me gn evez és

Növekedés

Csökkenés

222
22

45/2019. (Xl.~

224. Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Önkormányzata
2
226.

Szociális és Koznevelési kiadasok
Köznevelési célfeladat · szakmai programok támogatasa

850 OOO

227. - Eszterlánc Északi Óvoda
228.

Nylregyhaz1 Ovodapedagógusok Őszi Akadem1ája" rendezvé~y tam.

850000

229.
230. 46/2019. IXl.28.l
231 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata

232. - Városfejlesztési kiadások
- 7nQ803 Nyoregyhaza 3 kozosség1 színterének infrastrukturális fejlesztese· .

233.

19108 694

234
TOP-7 7.l-16-H-ERFA-2018-00026
235. - Céltartalék

19 108 694

2~6

237 47 /2019. IXl.28.l
238 Nyiregyhaza Megyei Jogú Város Önkormanvzata
239. - Vagyoni kiadá sok
240. - Eszterlánc Északi ó voda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca)
241.
242
243
244
245.

Gy1•rme w

ben c

és elt rrtasa helyreállotassal

250 OOO

- Tündérkert Keleti Ovoda Kikelet Tagintézmény {Fazekas J. tér)
Udv.or; szernyv1z gerin1 ·ezetel

észl.cseréJe folyamatos dugulas, és gyökérbenovés miatt (11.u)

681 573

- Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fó u. 60.sz.)
Konyha : csótorés megszuntetése helyreállit ással

380 OOO

246. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.sz.)
247
248
249.

A konyhaban étellift felvonó kotél cseréje loftház festése

337 960

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény {Virág u.)
Udvar' szennyv<Z germ.-vo:zetek

zl.csere1e folyamatos dugu1as, es gyokerbenovés miatt (11.u)

3 549 894

250. - Polgármesteri Hivatal {Kossuth tér 1.)
251

·o·

épuleter evő na1

leme: rendszer ele> ,romos rendszerének fe1u11tasa. szabványositása

3 500000

252. - Móra Ferenc Altalános Iskola Petofi Sandor Tagintézmény {Alma u. 70.sz.)
253.

Főzők onyha kéményére galambhaló szerelése

254

Nyomo· es zennyvízvezetek rendszer kolukadasa miatt• reszleges cseréje

150000
1 500 OOO

255. - Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u )
256.
257
258

Konyha csótorés me1 ,zuntetése helyreall1tással

450000

- Nyoregyhazi S2C Banki D Szakg1mnázium, Szakkozépisk.és Kollégium (Korányi F. u.)
Konyha : lapostetö osszefolyó javítása, csapadékviz vezeték részleges cs ereje

663 231

259. - Városi rendelő Kis SZTK {Szent 1. u . 14.)
260.

Orvosi rendelő szennyvizvezetek cseréje, vizesblokk felúj itasa pincében {ANTSZ előírás)

261.

Alagsorban szennyvízvezet ék cseréj e, vizesblokk fel új1tá sa pincében és az udvaron keletkező

262

csapadékv1 'elvezetes megoldása

3 300 OOO
3 284 813

263. - Hotel Pangea {Sostófürd ő, Blaha L. stny.)
264
265

BelsO atalak1tas1 munkák

1100 OOO

- NLC bérlemények kiviteli munkai

9 547 471

266.
267 48/2019 IXll.03.l
268 Nyiregyhaza Megyei Jogu Város Önkormanyzata
269

- Vagyoni kiadások
~kesz1tes

270.

- TAE 213000 Terulet•

271.

- TAE 208110 NLC tarsashazi kozu1em1 díjak

3 OOO OOO

272.

- TAE 208111 NLC társasházi kozos kolt ségek

10 OOO OOO

273.

- TAE 208120 NLC bérlemények kMteli munkái

274.

- TAE 208130 NLC egyéb kiadások

175 650 344

3 OOO OOO
15 OOO OOO

275. - Céltartalék

144 650 344

276.
277 49/2019. (Xll.09.)
278 Nyoregyhaza Megyei Jogú Város Önkormányzata
279. - Vagyoni kiadások
280.
281

Helyi kozlekedés bi ztosítása

12 319 OOO

- Céltartalék

12 319 OOO

282.
283. 50/2019. (Xll.09.)
284 NYÍREGYHA2A MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMANVZATA
285. - Városfejlesztési kiadások
286. 700751 'Zold város ·1alak1tása Nyíregyhaza teruleten• • TOP-6.3 2-lS-NYl-2016-00001 sz.
287 - fejlesztések, projektek céltartaléka

6 261100
6 261100

288
289. Összesen:

400 689 522

400 689 522

\
4 oldal

('"'

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti

előirányzat

1/b. melléklet

átcsoportosításokról

Forintban!
A.

8.
Tervezési al apegység

1.
Kód
114000

KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTASA

3

219000

EGYÉB VAGYON I KIADÁSOK

E.

F.

G.

H.

1.

J

K.

Dologi kiadások

Ellátottak
p énzbeli juttatásai

Egyé b múködési
célú kiadá sok

Beruházások

Felújítások

Egyeb felhalmozási
célú kiadások

Összesen

D.

Munkaadót terh.
Személyi juttatás járulékok és szoc.

Megnevezés

2

4. 301120

e.

hozzáiárulási adó
155 846 259
225 OOO

-

901 897

-

155 846 259

-

6'76 897

-

KI EGÉSZÍTŐ ÁPOLÁSI DÍJ M ÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI

DÍJHOZ

5.

301123

MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ

6.

302120

LÉTFENNTARTÁS

7

302022

ELSŐ LAKASHOZ JUTÓK TAMOGATA5A

8

302072

TANULÓBÉRLET

9

401080

KIADVÁNYOK ÉLETIÖRTÉNETEK IV.

10. 401140

EGYÉB KULTURÁLIS KIADASOK

11 402300

SNl-S GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK TAMOGATASA

17 401011

KÁBÍTÓS7ER. FGY FÓRUM / KAB Kfíl~R77~77/

13. 404020

TESTVÉRVÁROSI KAPCS PROGR ,RENDEZV ,UTAZ

14 404040

M EGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMACSOLÁS, f ORDÍTAS)

15 404070

GAZD.ÉS EGYÉB TER HASZN.NEMZ KAP CSHŐS

16. 404090

PALY Ö NERŐ (TESTVÉRVAROSI KAPCS ELŐMOZD

11 405350

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA

18 405370

VAROS! SPORT NAGYRENDEZÉNY

19 409100

HAJDUDOROGI EGYHÁZM EGYE HUSZÁRTrLEP

20 603100

K ÉPVISELŐTESTULET KIADÁSAI

21 605000

POLGÁRMESTERI KERET

22 608000

TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVrüRDULÓK

" l

~

- ,_

23 828 930

23 828 930

9 OOO OOO

9000000

20 OOO OOO

20 OOO OOO

11000000

-

11 OOO OOO
2 OOO OOO

2 000000

748 778

148 718

-

156 990

756 990

3 OOO OOO

3 000000
145 593

41045

180 792

76 244

249 895

17 827

767717

-

229 840

28 350

258 190

-

61 890

-

96 417

70 OOO

26417

44 157

8 684

26417

182 053

182 053

-

570 176

570 176

4 683 337

160 616

208 605

47 989

1935 775

5 936

1 941 711

3 757 884

757 817

4

~] ~

6%

l. oldal

4 683 337

...
1/b. melléklet

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

Forintban!

e.

A.

e.

E.

Személyi juttatás Járulékok és szoc.
Kód

Megnevezés

23 618000

VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)

24

618001

HELLO NYÍREGYHÁZA

25

618002

VÁROSNAPI PROGRAMOK

26

618003

27

618006

F.

G.

Ellátottak

Egyéb muködési

pénzbeli juttatásai

célú kiadások

Munkaadót terh.

Tervezési alapegység

1.

D.

Dologi kiadások

hozzájárulási adó

-

GYERMEKNAP, fZERLÁMPAS ÉJSZAKÁJA

H.

1.

Beruházasok

Felújítások

J.

K.

Egyéb felh almozási

Összesen

célú kiadások

2 607 519

2 607 519

287 990

287 990

740 802

740 802

-

292 011

TIRPÁK FESZTIVÁL

1416 405

1416405
28 618013

Nf PTANCFESZTIVÁL

-

303 905
29 618014

DISZNÓTOROS FESZTIVAL

30 618100

VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK

433 594

700549

-

5 252 669

MUZEALIS INT SZAKMAI TAMOGATASA

8 212

8 212
32

700750

BARNAMEZŐS TERULETEK TOP 6.3.115

33

700751

ZÖLD VAROS KIALAKITÁSA - TOP 6.3 2 15

34

700765

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT TOP-6.9.1-15

35

700780

SZABADTÉRI -TOP 6 3 2-16 NYl 2017-00001

16 074 928

1377813 845

1361738917

7 816 864

189 697 519

197 514 383

6 049 675

301 594

36 700786

CSALADBARAT ÓV f EJL.11 TOP 6.2 1-16

37 700791

ÖNK ÉP.EN K.111 TOP 6.5.1 16 2017-00002

38.

Öss zesen

73000

14 235

303 905
433 594

5 252 669
31

292 011

~

-

748 031

87 235

55 759 325

55 759 325

-

108 016 380

10 987 834

97 028 54 6

-

14 676 122

-

4 880 200

660 260

9 135 662

12 437 374

1465 286

295 947 664

x~

2 oldal

3 171070

5 480 293

1 3 04 262 228

996 760 541

11 OOO OOO

-

,..,_

1/c. melléklet

Kimutatás
az intézményi bérkompenzáció, a kulturális pótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótl ék és a bölcsődei pótlék összegeinek korrekciójáról

A.

o.

e.

8.

l.

H.

G.

Összevont szocial1s pótlék

2

EgPusfgllgy1 Alapellatiilsi l&az1atós.1g

;,

LitMfánc Északi óvoda

4

Gyermekek Háza Déli óvoda

Szociális

homliáruiási adó

2 353 OOO
qg4,
26040

~

411 779

1'1 2.u

Tunderkert keleti óvoda

37600_

6.

Buzaszf'm Nyugati óvoda

18400

'---

pótlék

8.

Ké•z ·1teiményeket Muködtetó Központ

Moricz Zs. Megyei es Varosl Könyvtar

2000

350

280 200

49035

532 896

963.'

14908'18

276 475
121461

912 410

169 242

Ny1rtsvhá11 Csalad· és Gytrme~Jóleti Kozpont

Intézm ények osszesen

16

Pol&irmesteri Hivatal

17.

~1

Mindosnesen

juttatás

összesen
Mindosszesen

Személyi
Juttatils

Szociális
hozzájáru lási adó

-

~

-

~

-

621 300

108 729

1 015 OOO

177 637

847 900

148 375

5 534 200

968 49Z

391600

68 S37

5 925 800

l 037 OZ9

-

228197_
4 65 674

~

417 807

290660

.._

Szociális
hozzájárulási adó

2 764 779

' ()(

411 77"

98400

17 220

115 6ZO

260400

45 568

30S 968
44179

3~·

37 600

6579

18400

3 220

Zl 620

532 896

96328

6Z9 224

2000

350

Z350

1210 698

227440

108138

646917

121461

768 378

912 410

169 242

1 081652

1897 557

365 020

2 26Z 577

4 fi29 '.'9

843 987

7680403

1 428 764

9109167

55 942

762 414

Sze mélyi
Juttatás

Szociális
hozzálárulási ad ó

-1--

646 917

14

ho zzá iáru lási adó

3 220

Váci M. Kulturalis Központ

15.

iuttatás

N.

K.

J.

- -

Jósa András Muzeum

Ny1re1Yház1 Gyerme~Jolet1 Alapellatas1 lntezmeny

Személyi

-

10.

12. Ny1regyha11 Szociális Gondozási Központ

Szociális

-

11

13

Személyi

6 579

.!:!Y.íregyhazi Cantemus Kórus

9.

Szociális
hozzá iárulási adó

1.
8olcsödei potlék

45568

-

5.

Személyi
iuttatás

H

I.

Szocialts egészségugyi kiegészítő

Intézmény megnevezése

Személyi
iuttatás

7

F.

E
KulturállS pótlék

Bérkompenzáció

'70

] '•21925

9 599 495

692 509

132 366

15 219 341

2 850 521

Z90 660

55942

4 629 729

843 987

15 298 039

2 914 3Z4

. 18 212 363

391600

68537

460 137

692 509

BZ 366

15 219 341

2 850 521

Z90 660

55942

- 4 629 729

843 987

14 906439

2 845 787

17 752 226

925 471

670

!()/

Kimutatás a saját

A

1

B

e

D

„

h atás kö rű e l ői rá nyzat- módo sít ás okról

r

E

G

H.

1

1

H m ogaUsok államházt. belulröl
1.

Megnevezés
Műk ödési

cél u

(8 1)
2

Egészségugy1 Alapell.itás1 Igazgatóság

3

Eszterlanc ~szaki óvoda

4.
5
6
7

Felhalm. célú

M úködési
bevétel (64)

(62)

2 302 068

Bevétel összesen

Felhalm

(86)

(87)

5 762 OOO

L

Forintban!
M

Tárgyi eszköz
beszerzés

Felújítás

Kiadás össze sen

Kiadás

Atvett pénzeszköz
államháztartáson kívulröl
M uködésr e

K.

J

Be v é t e 1

1/d. melléklet

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

~

1959 207

342 861

14 246 856

14 246 856

12 124 984

2 121872

14 246 856

Gyermekek Háza Déli óvoda

8 749 669

8 749 669

7 446 527

1 303 142

8 749 669

Tundérkprt Kel eti óvoda

9 374 121

9 374121

7 977 975

1 396 146

9 374 121

Búzaszem Nyugati óvoda

7 112 012

7 112 012

6052 776

1059236

7 112 012

Kollntézményel .et MükodtetO Kozpont

2 055 lll

18 552 309

12 180 OOO

18 390 102

8

Nyiregyh.iza Cantemus Kórus

9.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Konyvtár

2 464 968

10

Vac1 M1haly Kulturális Kozpont

2 873 210

11

Jósa Andrds Múzeum

6 813 276

12

Nyiregyhá11 Szocoáh s Gondozási Kozpont

13

Nyiregyháll GyermekJó létt Alapellatás1 lgazg

14

Nyiregyháll Család· és Gyermek1óle1t Kozpont

15

Polgármesteri Hivatal

16.

Össze sen:

J

K\.

550000

lO 607 S31

l 671968

27 892134

24 892 134

3 764 968

3 526 900

443 422

3 890 141

4 095 495

3 764 9&8

2 086 078

4 959 288

1 705 230

348 593

2 004 779

4 910 244

4 959 288

38 838

7 181 714

8 253 727

2 024 686

4 151917

879 600

175 618

7 181 714

5194 349

175 618

111 952361

8000 OOO

68171402

2179 600

42154 411

500 OOO

20607 531

1300 OOO

879 600

2&2 OOO

8 064 0&8

8 064 068

553 05 2

111952 361

41 047 326

20 607 531

.l OOO OOO

27 892 134

8 OOO OOO

9 039 958

S6 495 110
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 . évi költségvetésében tervezett állami támogatása

melléklet

forintban!
B.

A.

1.

2.

D.

egység

Mutató

Fajlagos összeg

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
- 1.1.a} Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4.

- 1.1.b} Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

5.

- 1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

ha

6.

- 1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

7.

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m

fő

217,91

}

km

1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

E.

F.

Támogatás

Módosítás

2019.évben

Mennyiségi

Megnevezés

3.

8.

e.

4 580 OOO

G.
M ódosított
támogatás összege

összege
2 045 816 607

2 045 816 607

998 027 800

998 027 800

634435 980

634435 980

22 300

106 344 240

106 344 240

415 OOO

341 711 OOO

341 711 OOO

70

29 941240

29 941240

470 OOO

156 439 500

156 439 500
324232 200

9.

- 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

120 086

2 700

324 232 200

10.

- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

fő

10309

2 550

26 287 950

26 287 950

11.

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Ft

62132 677

1,00

62132 677

62132 677

12.

- 1.1.f) Beszámítás összege

2 001377 907

2 001377 907

13.

-1.2. Nem közmOvel összegyOjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

7 OOO

100

m3

14. 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN
15.

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

16.

- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után

17.

1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után

18.
19.

86 247 070
fő

1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

22 300

km

415 OOO

m'

70

-

fő

10 309

2 550

-

Ft

62132 677

1,00

-

m3

7 OOO

100

- 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

22.

- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

23.

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

24

-1.2. Nem

háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Ft

támogatása

30.

- 11 1 (2)óvodapedagógusok

33.
34.
35.

13 480 370

6 962 829

20 443199

2 486 538 669

6 346 067

2 492 884 736

-

2019. évben 8 hónapra
- 11.1 (1) óvodapedagógusok bértámogatása

32.

700 OOO

700 OOO

- 11.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29.
31.

-

-

- 1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció

26. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

28.

-

-

2 700

21.

27.

-

-

470000

fő

93 209 899
72 066 700

72 066 700

120 086

km

25.

4 S80 OOO

6 962 829

-

- 1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után

közművel összegyűjtött

217,91

ha

-1. 1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

20.

700 OOO

700 OOO

nevelő

munkáját közvetlenül

segítők

bértámogatá'a

11.1. (3} pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. neve lő munkáját közvetlenül segítők bértám.

fő

342,9

2 914 333

999 324 900

999 324 900

fő

216,5

1470 OOO

345 162 OOO

345 162 OOO

fő

9,5

2 914 333

27 686167

27 686167

fő

336,3

1457167

490 045 150

7 431 550

497 476 700

fő

217,5

735 OOO

175 238 500

367 500

175 606 OOO

fő

9,5

1457167

13 843 083

728 583

13114500

- 2019. évben 4 hónapra
11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
-11.1. (2) óvodapedagógusok

nevelő

munkáját közvetlenul

segítők

bértámogatása

11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. neve lő munkáját közvetlenül segítők bértám

t 1
\\.1_

l. oldal

-

,

3. m elléklet

N yíregyh áza M egy e i Jogú V áros Önko rm ányzat a 2 019 . é vi költségv e t ésé b e n tervezett állami tá m ogatás a

forintban!
A.

1.

M egnevezés

36.

o.

e.

B.

F.

Támogatás

Módosítás

2019.év b e n

Mennyiségi
egység

E.

Mutató

Fajlagos ö sszeg

Módo sított
t ámogat ás összege

ö sszege

- 11.2. Óvo da mű ködtetési tám ogatás

37.

2019. évben 8 hónapra

fő

3 942

64 933

255 967 200

38.

2019. évben 4 hónapra

fő

3 890

32 467

126 295 333

39.

G.

255 967 200
1655 800

127 951133

- 11.4. Kiegészítő támogat ás a pedagógusok és a pedagógus szakké pzettséggel rendelkező
seg ítők mi nősítésébő l

40.

-

adó d ó többlet kiadásokhoz

Alapfokozatú végzettségű pedagógusok

41.

2 380 200

36 496 400

42.

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. 1an. Ol·1g szerezték meg

fő

98

396 700

38 876 600

43.

- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. Ol·i átsor. szerezték meg

fő

6

363 642

2 181 852

2 181 852

44.

Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. k1eg. tám. akik 2018. jan. Ol·ig szerezték meg

fő

5

1447 300

7 236 500

7 236 500

1 326 692

2 653 384

2 653 384

45.

- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. 1an. 01 i átsor.szerezték meg

fő

2

46.
47.

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg

fő

1

434 300

434 300

434 300

48.

Mester pedagógus ka teg. sorolt óvodapedag. k1eg. tám. akik 2018. jan 01-tg szerezték meg

fő

1

1 593 700

1 593 700

1 593 700

49. Ill . A TELEPÜLÉSI ÖNKORM ÁNYZA TOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁM OGATÁSA
50.

- 111.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása

51.

- 111.3. Egyes szociális és gyer mekjóléti fe ladatok támogatása

2 037 175 266

80 149 138

2 117 324 404

144 490 377

71 925 384

216 415 761

52.

a Család és gyermek1ólét1 szolg~lat

számított lsz.

20,0

3 400 OOO

68 040000

68040000

53.

b. Család és gyermekjólet1 központ

számított lsz.

23,2

3 300000

76 560 OOO

76 560 OOO
6 470 640

54.

t szociális étkeztetés

fő

99

55 360

6 470 640

55.

da. házi segitségnyu1tás szociális segites

fő

2

25000

50000

56.

db. házi segitségnyu1tás személyi gondozás

fő

457

330000

150 810 OOO

fő

174

109 OOO

33 060 OOO

fő

4

500000

2 OOO OOO

fő

18

200000

5 717 OOO

5 717 OOO

fő

13

310 OOO

4 667 OOO

4 667 OOO

12

4 100 OOO

4 100 OOO

4100000

7 324

1800

17 210 200

17 210 200

időskorúak

nappalt int ézm ényi ellátása

57.

f.

58.

g. fogyaté ko s szemé lyek nappali intézményi ellát ása

59.

g. (3)

fogla l k. tám.részesülő

fo gyat.személ yek nappali int.ellátása

60.

h. pszichiát r iai bet egek nappalt intézményi ellátása

61.

1. tám ogató szolgáltat ás

62.

működési

hó
felad.egység

alapt ámogatás
teljesitm énytámogatás

63.

pszichiátr iai betegek részér e nyú1t ott

66.

- alaptám ogatás

68.

- teljesítménytámogatás
- 111.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő t evékenység támogat ása

69.

- 111.4.a. A számítot t

intézményvezetői

működési hó
felad egység

fő

és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bért ámogatás

12

3 400 OOO

3 400 OOO

68

150 OOO

10 200 OOO

29

2 848 OOO

1200 OOO

3 400 OOO
11400 OOO
114 710 792

111 883 OOO

111 883 OOO
14 284 OOO

186,90

1900 OOO

29 738 OOO

fő

285

47 323

392 490 OOO

392 490000

322 166 802

322 166 802

- 111.5.b ) Rászoruló gyerm ekek szünidei étkezt etésének t ámogat ása

;;

·~

1500000

fő

111.5.ab ) Gyerm ekétkeztet és üzemeltet ési támogatása

73.
74 .

500000

114 710 792
15 454 OOO

- 111.S. Gyermekétkeztetés t ámogatása
111.5.aa) A fin anszírozás szempontjából elismert dolgozók bért ámogatása

72.

33 060000

-

-

b . Intézm ény uzemeltet és1 t ámogat ás

70.

25000
150 810000

-

65.

71.

25000

m. közösségi alapellát ás

64.

67.

-

2. oldal

13 487 055

1 577 190

11909865

'l
3 . melléklet

Nyí regyháza Megye i Jog ú V á ros Ö nkorm á nyzata 2 0 19. é v i költség v etéséb en tervezett á llami támogatása

forintban!
A.

1.

75.
76.

81.
82

egység

E.

F.

Támogatás

Módosítás

2019.évben
Mutató

Fajlagos összeg

G.
Módosított
támogatás összege

összege

.

111.6.a (1) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

B 257 OOO

136 989 OOO

337 610 400

1 496 500

336 113 900

78 866 OOO

16 918 556

61 947 444

1094 S98 298

18 953 086

1113 551 384

fő

28

4 419 OOO

123 732 OOO

fő

112,8

2 993 OOO

-111.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,
középfoku
111.6.b)

Bölcsődei

végzettségű k1sgyermeknevelők,

szakt anácsadók

üzemeltetési támogatás

IV. A TELEPÜL~SI ÖNKORM ÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV l.a Megyei

83
84.

D.

- 111.6. B ölcsőd e, m ini bölcsőde támoga t ása

79.
80.

e.

Mennyiségi

M egn evezés

77
78.

B.

hatókörű

városi múzeumok feladatainak támogatása
140800000

140 800000

201000000

201000000

454

54 519 044

54 519 044
58 142 100

·Jósa András Múzeum
IV.1.b. Megyei

85.

hatókörű városi

.

könyvtárak feladatainak támogatása

·Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

86.

- IV.l.c Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása

87

- IV.l.h. M egyei könyvtár k1stelepulési könyvtári és közmüv. célú k1egészitő támogatása összesen

fő

120 086

88.

• 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település

település

87

668 300

58142 100

89.

-1.001

1500 fő lakosságszám közötti település

település

39

1060760

41369640

41 369 640

90

• 1 501 5.000 fő lakosságszám közötti település

telepulés

71

1002460

71174 660

71174 660

3 103 OOO

3103 OOO

érdekeltségnövelő

91

IV.l.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú

92.

IV 2.A telepulési önkorm.által fenntartott 111. támogatott előadómüvészeti szerv támogatása

93.

• M óricz Zsigmond Színház

94

- művészeti támogatás

95

létesítmény gazdálkodási célú mükódési t ámogatás

96.
97.

támogatása

Nyíregyházi Cantemus Kórus

210400000
140 200000
136 OOO OOO

136000000

• IV.3. Kulturáli s illetménypótlék

98.

210 400 OOO
140 200 OOO
37 889 854

s 704 559 303

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN :

/!,\
3 oldal

18 953 086
112 411 120

56 842 940
5 816 970 423

....,

...
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Nyíregyháza Megyei JogU Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási cim(endje

1.

2.

A.

8.

Cím
szám

Al-cim
szám

e

o.

El6·
Kiemelt
irányzati elöiránycsop. szám zatiszám

E

1

Cím nev

F.

Előirányzati

Alcimnev

csoportnév

1

forintban!
J.
1
2019. évi módosított elóiránvnt

H.

G.

6. melléklet

Kiemelt előirányzat neve

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel

Finanszirozási bevétel

Bevétel
716 996 871
549 541 048
31090 400
136 365 423

Kiadás
744 783 997

Működési kiadás

375 509 531
75 973 460
276801006

Szemelyi junatások
Munkaadókat terheló Jarulékok
Dologi kiadasok

10
11
12
13

Felhalmozasi kiadás
Beruhazciisi kiad.asok

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

14

Műkódési

15
16
17
18
19
20

16 500 OOO
176 9Z9 221

célú támogatások államháztartáson

belülr ől

Működf:si bevétel

Működési

129 343 411

Finanszírozási bevétel
kiadils

8103 152

Személyi juttatasok

2165 310912
454 332 330
794 004 060

Munkaadókat terheló jarulekok
Dologi kiadások

21
22.

Felhalmozasi kiadas

23

Eszterlánc Északi óvoda

24 494 OOO

Beruházási kiadások

51991036

24

Működési célú tamogatasok államh.lztart.lson belülröl

14 246 856

25.

Működési

35 902 870

26
27

32
33
34
35
36
37
38.

Személyi juttatások
Dologi kiadiisok
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

Gyermekek Háza Déli óvoda

Működési

63.

40 140 499

MűkOdesi

célú tamogat.iisok allamh<iztartiison

Működesi

bevetel

belülről

Finanszirozási bevétel
kiadas
Személyi juttahsok

564 936 316

Munkaadókat terhelő jcirulekok

117 994 497
192 459 351

Dologi kiadások

Beruhciizasi kiadiisok

Túndérkert Keleti óvoda
Működési

célU tamogatasok allamháztartáson belülről

Müködesi bevete
Finanszirozási bevetel
Mükbdési kiadás
Személyi juttatások

Beruházási kiadiisok
Mükódési célU tiimogatoisok államháztirtason belülről
Múkódési bevétel
Finanszírozási bevetel
MUködési kiadás

5 121949
629 763 133

397 350 632
83 723 321
143 756 613

Munkaadókat terhelö i.lrulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadas
Beruházási kiadások

Közintézményeket

MűködtetO

Központ
bevétel

Finanszirozási bevetel
Műki:>dési

4 932 567
534 091911

Működési

84
85

34194 108
7112 012
25 345 466
1736630

Személyi juttatasok

Mükodesi célU tamogatoisok allamháztartáson belUlről

77
78
79
80
81
82
83

574 499 380
119 935 302
229 109 502

Dologi kiadások
Felhilmozási kiad<is

BUzaszem Nyugati óvoda

928 666133

9 374 121
38 401 362
2 828 095

Munkaadókat terhelő járulékok

65.

71
72
73.
74
75
76.

5 074 085
50 603 578

64
66
67.
68
69
70.

9 365 399
880 464 249

8 749 669
29 693 713
1697 117

Felhalmozasi kiadas

44

45
46
47
48
49.
50.
51
52.
53.
54
55.
56
57.
58
59
60
61.
62.

628 524 584
132 679 210
228 678 594

Munkaadókat terhelő Jiirulékok

42
43

1841310

Finanszírozási bevétel

39
40
41

bevétel

999 Z47 787

Múkbdési kiadás

28
29
30
31

3 438 141 30Z

39 482 658

1371 727 251

2 055 222
529 769 412
2 267 277

kiadás
Személyi juttatások

200 081183
39 342 440
1125 803 628

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozasi kiadás
Beruhazasi kiadcisok

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célü támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel

Múkbdési célú .ltvett penzeszközök
Finanszirozasi bevétel
MUki:>desi kiadás
Személyi juttat.asok
Munkaadókat terhelő Jarulekok
Dologí kiadások

6 500 OOO
117 043 275
3 764 968
1300 OOO
22 OOO OOO
300 OOO
89 678 307

603 017203

216 233 289
44 340 943
139 099 641

Fethalmozclsl kiadas
Beruházási kiadá!>ok

1. 01dal

203 343 330

Nyirenhi11 Mttytí Jo&U Város Önkorm•nyiata 2019 . evl koltservetístntk beviteli es k.iadui c1mrtnd1e

A.

l.

C1m
nam

86
87
88
89
90
91
92.
93.
94
95
96
97

s

98

6

99
100.
101
102
103
104
105.
106.
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125.
126.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140.
141.
141
14!
144
145.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
118
159
160
161.
162
163
164
165.
166
167

B

e.

o.

Al·cim,1

Kitmelt
EIO·
lrínytati tl6iriny1 szam uop Sllm :r.atiszam

l

,
l
l

1
2
4
6
8

1

E.
Cim név

F.

G.

H

Alc1m niv

EIOiranyiati
csoportntv

kitmtlt el6irányHt nevt

V1cl Mi.hity Kulturílís Központ
Muköclesi cetu táMot:atasolc jllamhaztarti'°n ~.úlrOI
Felhalmozási célu úmoeaUsok illamhá:r.tartáson belub61
MUk6desi bevitt~
Mük6d~ii ,~tu at...en pen:r.es:r.kö:r.Ok
finanuiroU\I bevetel

2
6

'

2
6
7

l
2
4
5
6
8

1
1
2
3
6
7
g

4
8

1

1
2
3

2
6

9
1

4
8

l
1
2
l
4
2
6
10
1

4
8

1
1

,

3
2

1000000
72 000000
l 086 078
12 0289H
153 261494
31 987 770
178110487
10910 244
285 793 047

18680000
56141891
322 032
38 586 273

Szemelyi ,ututisok
Munkndóh1t tertielö Járulé)>ok

11

f.elhalmo2ási kiadás
Beruhí.as1 ldad.isok
Jón Andris Muzeum
Mükbdikl c~lü támoeatások államhá:r.tartison belutr61
Felhlllmoúsl célu urnoeatisok állarnh.i:Urt.isor. bel..J1r61
MukOdé>i bevetel
Fethalmo:r.isl bevételek
MU„ödikl célu át-1ett penz:eu:k6:r.ók
S:in1ns:r.íro:r.ís1 bevt'tel
M1.1ködc;si k1adu
~1emély1 1:.rtt•t.iisok
MunhadOkat terhelo jarulekok
Doloei k •d.ilOl.
Fel~lmozá~ ki•dis
Be-ruhí..:isi kiadások
Feluj.tjs.i kiadások
Ny1recvh1zi Szocialis Gondo:r.isi Központ
Müt..~ési bevetel
Finanszírozási bevetel
Müködhl kiadás

l

7

8
1
1
1
3
4
2
6
8

398 299131
58 960 634
11065 427
141 OOO OOO
275 590
63 838
186 933 642

8eruhizás1 ktacü'°k
Nyirecvhaz í Gyermekjóleti Al1pellat1si lntezmény
Muköclesl bevetel
finanszlro:r.ás.1 bf'"etel
Mukbdes. kladas
S.Zem~l'fl JUtutá50k
M\lnkudoht terheló ji.rulekok
Ooloei ldadisok
Elfátottak pjmbeli jutti1t.1s.i
Felh.1fmoüisl ki.1d.is
Beruh.1zís1 klad.isok
Ny.recvhi:r.i C.S.lad·és Gyermekjóléti Központ
MúkOdkl bevet<!
F1Nnsurozisl bevet~
Mukbdesí kad<ís
Sz~melyi JUtuUsok
M\lnkudók.1t terheló J.lrulekok
~Oli kiad•\Ok
Felhalmoz.isi k1adjis

47 774 742

152 273 641
149 968 879

Doloe• k11d.b~
Elliitott.1k penzt>e-li runa1•\ai
Felhllimozúl kfacUs
8eruhiitási kladasok
E1vtb felhalmozni celu k1aduok

2. old.111

31534077
937618 338

2 304 762

627899042
131599 331
171515 965

4() 486

214
39 007 136
1479078

°'

6' >4
l 094 320 992

721104 213
149 488607
208635 872
500 OOO
14 502300
477 603651
1419 560
475 184 091

951818 335

542 274 820
111341168
283 432 547

Beoruhaz•\l kiadások

Mwködt-si t.~lu bmogatasok ar'1mhaZUrt.ison t>e!Ulr6t
Közhatalmi be-vételek
Mwködeosi bevetl"if'lc
relhalmozui cflú atvett ~nzes:r.kOzök
Finansz1rozas1 bevetel
Mü~ödési kladís
Sztmé1y1 1utt.1t uok
Munk.adókat t erhelö jarulékok

10 OOO OOO
671748 353

29'666630
61 757 991
142 014 913

Szemelyi JUttaúsok
Munkaadókat terheló ján.Mkok
Ooaoe• kiadások
Felhalmo:ási k1adas

Polc•rmtsttri Hiv1tal

3
4

127S62 596
24 236 542
ll3 993 909

Doloei k,adások

6

1
l
1
2

Kiadás
374 269 995

MUk~t:::kiadás

1
2
3

1

91618 203
4173110

113 834196

MúködCsi célú t.imogata sok államhaztart.ison belutrol
Mukbdf'si bevetf'I
Működki céolu átvett ~nzes~kOzöli;
F1nans:r.1rozásl be-w-1el

4
6
8

l

,

Bevetel

~zem~lyi JUlUt,jsok
Munkudóht t~eló jarulekok
Ooloei kiatUsol
Ftlhalmo:r.ás1 kiadás
Beruházási kJ~sok

Ny1recvh1zi Clntemus Korus

l
2
l
2
1

1
J.
2019. évi módos1tott elöíránv11t

M1.1lcöd~s1 k1ad~s

1
2
3

1
1
1

6. melleklet

14 769 800

187 878 489
.i25 199 J28
1500000
B 522 170
1600000
20 056 891

2 520 853330

1515 688 439
312 764 459
630 087 422
20000
53 293 010
9 OOO OOO

Nywecvhl11 M~et Jocu Viroi Onkorm1ny11t1 2019 tvi koltse,vettséntk bevételi es kl1dui c1m,endje

6 . melleklet

forintban•

A

1.
168.
169
170.
111
172

Cím
Stlm

1 8

e.

12

l

l
1

11~

l

i76.
117
118.
119.
180.

1
l
3
4
5
6
7
8

1
1
l
3
4

i.81

182
181
,94
185.
186
187

2
6
1

8
1

Alcim név

EIOir1ny11t1
csoportnév

C1m nev

H

2

kiemelt tlOtrínyzat neve

M&.k~dé'si célu

ümoa1Usol .illamházt1rtJison be1-lr61
Felh1rmousi celu t.aimoeat.isok íll.11mházUrtJison belülrG:
Ko2h1t.llmi be-vétele~
Muködts1 beovetf"le~
Felhalmozási t>.vf.telel
MűkOdtsl célu atwtt penzeu.k6z~k
felhalmozási c~lu átveti pénzeszköz6k
F•nll"S11rodsi beviH:el
MUködesi kladas
Személyi juttatasok
Munkaildóht te~16 arulekolc
Doloei k1ad.isol
Ellatotbk pénzbeli ;utuUsai

'

!

4
5
6

Felhalmo1•si cilu timoc1tisok illamhánartáson belulrbl
K6zhltalmi bevt:tetek
MUködes1 be~telek
Felhalmozási be'v~elek
MUkodesi celu ~tvett pénzeszkOzo~
Felhalmozási cé-lu Íitvett pénzeszközök
fin1nsz1rozasi bemel

1

8
1

207

2

1
2
3
4
5
8

6
7

6 940 591149
1437 165 041
41H4994~0

520000

408 /öl 4l6
ll 534 077
9000000
60 751 701402

6 286 066 539
!'.871 039413

415 027 116
11131205 302
12 607 239 496

1523 •36 457
1453 223 976
198238172
51 429 317
36 894 829 473

Muködes1 ktaclis
S:e-mtly11utt.it.bok
Munkudók•t terliel6 J.airulekok
Oolo1i kiac:Uisok
Ell•tottak penzbeli utto1tiui
Ecveb mük6desi célu ldadJisck
FiNnszirozási kiadások

462 l7HOS
95 263023
8 701 371 074
409 068126
3581632670
ll l76 270 112

Beruh.á:iP ki.aidisok
Fe1u11tn1 kiadások
E1vtb felha!moza~ celu klada~olt

8
Mindosszesen
1

1

l
1
1
2

2
3
4

1

6
7

214

21 s

.

Ki1d1s
1300109210

Felhilmo:isi k1.ad:is

208
209
210
211
212

l

levétel

70 745 668 742
Mllködesi celu umoe1tis0k illamhá:UrUson ~lulrG-:
e>bb61;
Óni:>rmónyrotolr mUlödjs/ Mm()9ordJ:oj

2

J

3 007 124 803
802 2S7 068
13 l6S 427
7SOOOOO
1206 366 959
275 590
2 771948
1600000
971987 811

Frlhilmozis1 lt<1d•s
BeruházJiSJ k1<1disok
Feluj1Usl lo~solt
Eeve-b felhalmozási céolú kiadJist*

1

1
l
1
2

1

2019 evi modos1tott elóirányllt

Mukodts1 cefú tamOQatOiok AH-n brlul

199
200
201
202
203
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Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Forintban!

A.
Előirányzat

m eg nevezése

B.
összes költsége

e.

0.

E.

2019.

2020.

KIADÁS

Terv évet megelőző

kiadás

F.

2021.és további évek

1.
2

Nyiregyhaza Nyirszölös kerékparút (ÉAOP pályázat)

258 856 369

257 212 961

1643 408

337 985

37 985

100000

100000

100 OOO

15 OOO OOO

10000000

20 000000

15 OOO OOO

12 OOO OOO

24 OOO OOO

2 032 OOO

20 OOO OOO

40 000000

Nyiregyhaza Kerékpárforgalmi halózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat
3.

onerö)

4

Csomópontok hangos1tása és akad.11ymentesitése "

45 OOO OOO

5.

Fasor rekonstrukciók terveztetése ""

55 755 947

4 755 947

Nyíregyháza Város zóldterulet fejlesztési Akciótervek 1.utem városi hősziget

6.

képződés

7

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

8

Csapadékvizelvezető

v1sszaszoritása, tervezés, kivitelezés

hálózat fejlesztése

62 032 OOO
47 536 162

46184 412

1 351 750

569 571623

364 571 623

70 000000

45 000000

90 OOO OOO

16 912 072 636

16 899 571 536

3 801100

2 900000

5 800 OOO

10000000

10 OOO OOO

100000 OOO

189 900 OOO

Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetés1 és tisztítási program mon1tormg1a

9.

(KEOP)

10. Európai Területi Társulás létrehozása IETT·Európat Terulet1 Társulás támogatás)

13 108 246

11. Ténnformattka1 rendszer kialakítása, üzemeltetese •

35 OOO OOO

2 408 246

10 700000
15 000000

01g1tál1s Magyarorszclg Nyíregyházi Alprogram-01g1talis Ny1regyháza Smart City·

12. Okos Város csomag

13. Fejlesztési tábla 8. melléklet (3. ,4.,7.,14.,16.,17.,30.35.,56.,63.,64. sorai)
14

Barna mezős területek rehabil1tác1ó1a (TOP 6.3. l ·15)

15. Zold varos kialakítása !TOP 6.3.2·15)
16. Benes Villa és Vendegház felujitása !TOP 6.1.4-15.)
17

Egészségugy1 Alap•llatas Fejlesztese Nyiregyhazan 11.utem ITOP-6.6.1-16.)

18. Fenntartható varoSI közlekedésfejlesztes Nyiregyházan ITOP-6.4 1-15)
19

Gazdaságösztonzö kozlekedésfe1lesztés Ny1regyházán (TOP-6.1.5.-15)
GazdasagfeJlesztést

44 515 142

27 116 142

17 399 OOO

18 043 786 110

17 601 858 852

152 027 258

1 716 513 269

81 967 261

1634 546 008

1572 707 945

937 619 984

635 087 961

303 983 534

299 383 216

4 600 318

407 800 OOO

12 798 876

251035885

2 147 901 530

297 859 152

1850 042 378

l 323 302 142

1036623 453

286 678 689

143 965 239

es munkaerő mobthtas C)sztónzését szolgáló

20

köz lekedésfejlesztes Nyiregyháza délkeleti és délnyugati teruletem ITOP-6.1.5-15
NY!-2016-00002)

2 518 489 406

237 821183

2 280 668 223

21

Erdei sétány és okológ1a1 setaut k1alakitása Sóstófurdön (TOP-6.l.4-16-NY1·2017
00004)

298 394 678

294 923 768

3470910

22

korforgalom kiépítése és Szarvas u. felújitasa (TOP-6.l.5·16-NY1·2017-00003)

1141 OOO OOO

26 907 079

1114 092 921

711653 625

636 757 391

74 896 234

996 226 058

43 137 549

801 616 289

Korany1 Frigyes u íelúJÍldSa,Korcíny1 Fngyes u.a Csaló köz csomópontban

23

Családbarát munkaba allást

seg1tő

mtezmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)

Csa ládbarát munkába állást segítő mtezmények korszerűs1tése Nyiregyháza MJV

24

Onkormányzatánál (TOP-6.2.116·NY1-2017-00003) 11.utem

tt.}
l oldal

151 472 220

„

10. melléklet

„

,...,
10. melléklet

Nyireg yh áza Megyei Jogu Város Önkormányzata tö b b éves kiha tássa l já ró feladatai

A.
E lőirányzat

megn e ve zése

B.
Összes kö ltsége

e.
Terv é ve t me gelőző
kiadás

0.

E.

F.

KIADÁS
2019.

2020.

2021.és to vá bbi éve k

1.

73 658 418

70 605 985

3 052 433

1 042 208 716

1039954 401

2 254 315

317 778 354

8 613 834

309 164 520

635 212 999

19 226 204

324 214 575

291 772 220

644 638 373

29 082 604

614 838 919

716 850

36 367 264

16 333 214

19 984 050

50000

405 163 598

144 166 618

141571465

66 206 829

32. (TOP-6.3.3-15)

631820 858

593 020 595

17 318 087

21482 176

33. Szociális Alapszolgáltatások bövítése, fejlesztése 11 utem (TOP-6.6.2-16)

608 013 180

35 144 969

572 302 386

565 825

1 726 OOO OOO

31 628 352

359 808 372

1334 563 276

240 072 940

239 635 590

437 350

340 800 424

36 362 500

115 618 641

94 409 641

94 409 642

600000000

15 973 237

35 871 709

547 746 961

408093

5 394 OOO

4 161 645

1232 355

39. CITYWALK pro1ekt

51862 767

17515365

34 347 402

40. Techrevolut mn

16 203 555

753 317

9 387 032

6 063 206

8 056 1 10 555

4 832 158 406

275563919

824 361 038

79 750 OOO

36 824 408

21507454

21418 138

868 329 248

46 536 990

690 663 574

131128 684

999 500 OOO

25 419 968

589 986 057

384 093 975

25

Kórh áZI

26

Onkormányzat1 épuletek energet1ka1 korszerüsitese (TOP-6.5.l ~ 15)

ÚJ

óvoda (TOP-6.2. 1·16-NYl-2017-00002)

Onkormanyzat1 épuletek energetikai korszerüsitése Nyíregyháza MJV

27

Önkormányzatánál (TOP-6.5. l· 16-NYl-2017-00003) 11.utem
Önkormányzati épuletek energet1ka1 korszerűsitése Nyíregyháza MJV

28

Onkormányzatánál (TOP-6.5.l 16 NYl 2017-00002) 111.utem
Önkormányzati épuletek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV

29

Önkormányzatánál (TOP-6.5. l ·16-NY1·2017-00004) IV.utem

30

Kozosen Polyakbokorért (TOP·6.9.1·15)

31

Nyiregyházt Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2 IS)•

53 218 686

Nyíregyháza Borbánya és Malom kert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése

34. Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált terulete1n (TOP-6.7.1 · 16.)

35

Bolcsöde fejlesztés Nyiregyháza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatnál (TOP-6.2 1
16.)
Társadalmi egyuttműködés erösitését szolgá ló helyi szintű komplex programok

36. (TOP-6.9.l 16.) "Kozosen a k1útert"_pro1ekt '
Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári Út· Derkovits utca csomópont1ának

37

fejlesztése (TOP 6.1.5-16· 2017-00001)

38. ERASMUS+Back to (Net)Work

N yíregyháza Megyei JogU Város kozosség 1köz lekedésének fejlesztése érdekében

47 db

ÚJ

autóbusz beszerzése és töltöállomás létesítése IKOP 3.2.0·lS-2016

41. 00013
Kulturális és közosségt t erek infrastrukturá lis fejlesztése és helyi
közosségfe1 lesz tés a Nyíregyházi Helyi Közosség1 Fejlesztési Stratég1á1ához

42. kapcsolódva (CLLD) (TOP-7 11-16-2016-00067)
Fennta rtható turizmusfej lesztés a Helyörseg1 Művelödés1 Otthon rev1tahzációJa

43. által (TOP·6.l.4 16-2017-00005)
Gazdaságfejlesztést és munkae rő mobthtás osztonzését szolgdló

44

kozlekedesfeilesztés Nyí regyháza 6 pontián (TOP-6.1.5-16-2017-00002)

rzt
2. oldal

2 124 027 192

„
Nyiregyhha Megyei Jogu Város Önkormányzata tobb éves kihatassal jaró feladatai

A.
Előirányza t

e

B.

megneveiése

45. MTMI tlménykozpont Nyiregyhaza (EFOP-3.3.6-17-2017·0016)

46. Sóstói Múzeumfalu Feileszto.e (TOP·6.l.4·16·2017-00002)

lnd1aház és Madárropde létesítóse a Nyoregyh;izo Allatparkban (TOP-6.l.4·16)

48

Környezetvódelml Infrastruktúra Feilesztések Nyoregyházán (TOP-6.3.3-16 I

49

Nyiregyhaza·Sóstógyógyfurd6 integrált termek ós szolgáltatás fe1lesztése (GNOP·
7 1 9·17·2018-00005.)

o.

kiad as

E.

F.

KIADÁS
2019.

2020.

269 745 259

197 521 239

64 050080

91447911~

56012 300

-

858 466 815
----

835 526 024

17619877

804 322 431

13583716

1036 000000

75 72S 845

959 756605

514 550

931 821 289

~

47

10. melléklet

Terv évet megelőzö

Összes koltsége

1.

2021.és tovabbi évek

817394'

1011529 317

9 652 OOO

70056028

50. Modern Városok 4' Szcllloda tp1tese

4149 286 253

2330115671

1919110 582

51

3 622 740 907

54 215 397

225 253 418

3 343 272 092

52. Modern Varosok-Atlét1ka1 Sportközpont kialak1tdsa

7 238 465 183

113 842 512

6922 743 370

193 865 601

8 013 700

53

3 000495 300

29 333 216

8 248 500

1025120 984

1 937 792 600

1182 407 670

157 102 719

Modern Városok Állatpark fejlesztése-Jégkorszak

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése·Mesekert

Nyíregyhilzt Szabadtf!n Szin pad rekonstrukc1ó1a és a "Kiserd6k" terulettnt.k

54

funkcionahs b6v•t•s• (TOP·6.3.2 16-2017-00001)

55

Csomopont és kerekparut fe1ltsztes Nyoregyhaza (TOP-6.4 1 16-NYl-2017·
00001)

Csomopont es kerekparut fe1lesztós Nyíregyhaza 11.utem (TOP·6 4 1·16-NYl
56. 2017 00002)
57

• .139 510 31

-

Terulet1 lnfrastrukturcil1s fejleszt~----

685 690 564

26517210

>218875~-

1 107 110 376

-

82 526 142

516647212

11 722 987

747 201 976

62 962 537

18 516 600

45 635 228

l 042 95S 548
-~

Terulet1 lnfrastruktural1s feJlesztt>sek~út, Járda, kerékparut fejlesztés Ny1regyhaza

SS. teruleten
59
60
61

1919480 812

Onkormanyzat1 feladatellát.ist szolg_áló fe~csztések- Fenyő utca

62 345 620

-

1880258 992

39 221 820

952 500

61393120

- --

INTERREG EUROPE BETIER

55

sas 640

s 760000

19 024 OOO

Hataron Átnyúló Zold Közlekedeso Hálózat (CGTN)

10 709175

1937 122

8 772 053

~

2S 104 640

2db UJ elektromos ICPJármü beszerzése Nyíregyhaza Mtgye1 Jogú Város

62. Onkormanyzatil részére
Nők

18

280~ ~

23

76602~

....__

4 513 974

a csal;ldban és a munkahelyen Női lnform ac1ós és Szolga Itató Kozpont

63. letrehozása Nyoregyházán (ErOP·l 2.9-7 2017-00047.)

123 061 OOO

9 085 649

46 440 936

67534415

Fejlesztési t•blilban szereplő Eu-s pályázatok és Mode rn Városok osszege (70.64. 72„74-80.,8 2-111.,114.,117 118., 120. -12 2.,124., 127.,132.sora 1)

58 849 088 870

17 162 479 779

26 121 853 349

11 318 781189

4 245 974 553

65. Mindosszesen

76 892 874 980

34 764 338 631

26 273 880 607

11 418 781189

4 435 874 553

• htt•lmazza a 10)) t>v f'loi1.my1<tt<ul

1'!.

l/

~\
3. oldal

7

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Forintban!
A.

e.

B.

Sor-

Megnevezés

szám

0.

2019. évi előirányzat

2019. évi
mód . előirányzat

E.

F.

G.

2020. évi előirányzat 2021. évi előirányzat 2022. évi előirányzat

!. BEVÉTELEK

1

Onkormányzatok működés, tá · ogatása

5 333 126 344

5 871039423

5 100 OOO OOO

5 200 OOO OOO

2.

Működési célú támogatás Áh-n belulról

1054146439

1217 284184

750000 OOO

750 OOO OOO

750 OOO OOO

3.

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belulről

13 466 212 608

11 744 570 729

3 026 409 346

2 827 978 085

1 834 999 332

11 982 795 496

12 614 739 496

12 015 OOO OOO

12 130 OOO OOO

12 169 OOO OOO

2 863 157 029

2 729 803 426

2 950000000

3 050000000

3 100 OOO OOO

1 095 223 976

1453 499 566

120000000

135000000

145 000000

439 929 191

201010120

450000 OOO

500 OOO OOO

500 000000

47 600 OOO

53029317

50000 OOO

50 OOO OOO

50 000000

36 282 191 083

35 884 976 261

24 461 409 346

24 642 978 085

23 848 999 332

2000000000

1000000000

1000000000

1000000000

10 OOO OOO OOO

12 500 OOO OOO

5000000000

5000000000

5000000000

159 270 112

170 OOO OOO

170000 OOO

170000000

12 286 297 327

2 700 OOO OOO

2 500000000

5 300 OOO OOO

4

Közhatalmi bevételek

5.

Működési

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Múködés1 célu átvett pénzeszközök Ah-n k1vülrő1

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

9.

Költségvetési bevételek összesen

10

Hitelek bev• ·:el

11

Belföldi értékpap1rok bevétele

12.

Allamháztartáson belüli megelölegezések

13.

Maradvány igénybevétele

25 806 176 534

159 270 112
23 208 547 172

14.

Finanszírozási bevételek összesen

36 965 446 646

37 867 817 284

18 456 297 327

8 870 OOO OOO

8 670 OOO OOO

15.

Bevételek összesen

73 247 637 729

73 752 793 545

42 917 706 673

33 512 978 085

32 518 999 332

bevételek

100000

II. KIADÁSOK

16.

Működési kiadások

17

Személyi juttatás '

7 116 050 616

7 402 866 654

7 300000000

7 450 OOO OOO

7 600 000000

18.

Munkaadókat terhelő iárulekok és szociális h.J. adó

1525033 625

1532428 664

1425 000000

1453 OOO OOO

1482 000000

19.

Dologi kiadások

11 451050913

12 874 870 524

9 200 OOO OOO

8 700000000

8 700 OOO OOO

20.

Ellátottak pénzbeli Juttatásai

474 770000

409 588126

530000 OOO

535 OOO OOO

540 000000

21

Egyéb működési célú kiadások

22.

Működési c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

22 500 OOO

32 955 192

16 000000

17 OOO OOO

18 OOO OOO

23.

Működési e. pénzeszközátadás Áh n kívülre

2 975 908 116

2 833 878147

2 300000000

2 300000000

2 300000 OOO

24

Műk.célú v1sszatér.támg. Kölcs.nyuitása ÁH-n kívülre

383 000000

291500000

140 OOO OOO

140000000

140 OOO OOO

25.

Elvonások és befizetések

425 417

26.

Általános tartalék

120 000000

20 990 380

100000 OOO

100 000000

100 000000

27

Céltartalék

434 507 OOO

401 883 543

500000 OOO

300 OOO OOO

200 000000

28.

Felhalmozási kiadások

5 500000000

4 500 OOO OOO

29.

Beruházáso~

22 619 278 278

19 869 259 096

12 916 837 843

30.

Pályázatok tartaléka

10 286 297 327

8 552 565 149

936102 830

31.

Felújítási kiadások

4 428 471 742

7 097 412 861

988100000

428100000

381000000

32.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

33.
34.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívulre

23 000000
11500000

41687 310
11 500 OOO

100000000
12 OOO OOO

100000 OOO
12 500 OOO

100000 OOO

Felhalmozas1 célú kblcsönök nyú1tása Áh-n kívülre

61871 367 617

26 074 OOO OOO

35.

Költségvetési kiadások összesen

36.

Hosszú lejáratu hitel törlesztése

37

Rövid lejáratú hitel törlesztése

2 712 370
13000000

61 376 523 433

36 464 040 673

27 035 600 OOO

OOO

217 000000

283 666 OOO

307 378 085

274 999 332

1000000000

2 000000 OOO

1OOO000000

1000000 OOO

1000000000

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

5000000000

5 OOO OOO OOO

5 000000000

159 270 112

159 270 112

170000000

170000 OOO

170000000

217 ()(

38

Belföldi értékpapírok kiadása

3'

A.lamháztartáson belüli megelölegezések

40.

Finanszírozási kiadások összesen

11 376 270 112

12 376 270 112

6 453 666 OOO

6 477 378 085

6 444 999 332

41 .

Kiadások összesen

73 247 637 729

73 752 793 545

42 917 706 673

33 512 978 085

32 518 999 332

25 589 176 534

25 491 547 172

12 002 631 327

2 392 621915

2 225 OOO 668

25 589 176 534

25 491 547 172

12 002 631 327

2 392 621915

2 225 OOO 668

42
43.

Költségvetési hiány/ többlet

44.

Finanszírozási hiány/többlet

-
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13. melleklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. é vi köznevelési célfeladata inak előirányzata

Forintban!

A.

e.

B.

o.

Munkaadókat
1.

Személyi

Megnevezés

juttatások

te rhe lő

járulékok

és szoc.
hozzá já rulási adó

2

Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és
alapítványaik támogatása

3.

Nevelés1,nevelés1-oktatas1 intézmények és
alap1tvanya1k tamogatása módos1tas

4

Nevelésl,nevelésl-oktatásl intézmények és
alapítványaik támogatása mód. elöir.

5_

Szakmai programok tamogatasa

6.

Szakmai programok támogatasa módos1tás

7

Szakmar progromok t6mogotóso mód.
Műkodés1

8
9

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

E.

Dologi
kiadás

előír.

célu tamogatas

Oktatási intézmények és kulturahs intézmények
egyuttmukodését seg1tő programok

10. Pedagógusok támogatása

11

Gyógypedagógus szak e lvégzésének támogatasa

Kia dvány támogatása
Városi, intézményi szmtü bemutatkozó k1advanyok
13. megielentetésének támogatasa

12.

14.

Hird etmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)

Fenntartói szakmai ellenőrzéshez
15. igénybevétele
ÖSSZESEN

-

17.

Ö S SZ E S E N módosítás

-

-

-

18.

ö S SZ E S E N mód. előír.

-

-

-

~

G.

Egyéb
működési

célú

kiadás

H.

1.

J.

K.

Egyéb

Felhalmozási

Fe lújítás

Beruházás

felhalmozási

kiadás

célú kiadás

összesen

Működési

kiadás
összesen

3000000

3000000

850 OOO

850000

2150000

2150000

1000000

1 000000

850000

850000

150000

150000

1000000

1 000000

1 000000

1 000000

1000000

l.

Mindösszesen

-

3000000
850000

-

2150000
1000000

-

850000

150000
1000000

1000000

-

1000000

1 000000

1000000

.

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1000000

-

1000000

1 OOO OOO

1000000

200000

200 OOO

300 OOO

300000

1 OOO OOO

1000000

-

200000

külső sza kértő

16.

J

F.

-

500 OOO

500 OOO

5 OOO OOO

5 500000

850 OOO

850000

4150 OOO

4 650000

300 OOO

-

-

-

-

-

5 500 OOO

-

-

850 OOO
4 650000

14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

e.

e.

A.

Munkaadókat

1.

Személyi
juttatások

Megnevezés

terhelő

járulékok
és szoc.
hozzájárulási adó

D.

E.

F.

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi kiadás

G.

Egyéb működési
Működési
célú kiadás
kiadás összesen

H.

1.

J.

K.

L.

Fehijítás

Beruházás

Egyéb
felhalmozási
céhi kiadás

Felhalmozási
kiadás
összesen

Mindösszesen

2

Parasport, fogyatékosok sportja

2 200000

2 200000

l 200000

3.

Parasport, fogyatékosok sportja módosítás

1000000

1 000000

1000000

4

Parasport, fogyatékosok sportja mód.

5.

Egyéb csapat és egyéni sportágak

6.

NYVDSE- Diáksport támogatás

7

Szabadidősport

8.

Szabadidősport

módositá-

9

Szabadidősport

mód.

10

Egyéb támogatások

előír.

1100000

előír.

.

11 300 OOO

11300000

27 500 OOO

27 500000

27 500000

8000000

8000000

8000000

3 300000

- -'YJ--o

' ''.le"()()

4 700000

4 700 OOO

-

4 700000

4 500000

4 500 OOO

-

4 500 OOO

Kiemelkedő

sportrendezvények

5 500000

5 500 OOO

12

Kiemelkedő

sportrende>vrnypk módosítás

1600000

1600000

13

Kiemelkedő sportrendezvények mód. előír.

3 900000

3 900000

14

Sport ösztöndíj rendszer

7 205 OOO

1 795 OOO

9000000

15.

Sport ösztöndíj rendszer módosítás

1000000

Sport ösztöndíj rendszer mód.

előír.

Olimp1a1 felkészulés támogatása

1127 615

18

Olimpiai felkészulés támogatása módosítás

1 OOO OOO

19

Olimpiai felkészülés támogatása mód.előír.

111385
122 385

ÖSSZESEN

8 332 615

21.

Ö 5 SZ E S E N módosítás

2000000

22.

ÖSSZE S E N mód .e lőír.

6 332 615

~.

-

8000000

6 750 OOO

8000000

122 385

-

-

-

-

6 750000

7000 OOO

67 545 OOO

76 OOO OOO

5 900000

7 900000

61 645 OOO

68 100 OOO

5 500 OOO

3 900000
9000000

1 OOO OOO

117 615

20.

I

122 385

1 795000

-

1600000

1 000000

6105000

17

1100000

11300000

11

16.

-

1100 OOO

-

-

.

-

-

.

-

7000000

-

76 OOO OOO

-

1 000000

8 000000
8000000
1000000

7 900000
68100 OOO

15. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU s célfeladatainak előirányzata

Forintban'

2

S1emélyi

Megneve1é s

1.

e.

8.

A.

juttatások

Testvérvárosi kapcsolatokat előseg1tő programok,

Munkaadókat
járulékok és

terhelő

szoc. hozzájárulási
adó

0.

E.

F.

G

Ellátottak
pénzbeli

Dologi kiadá s

Egyéb muködési
célú kiadás

Müködési kiadas

juttatásai

összesen

1 210 OOO

290000

2 400 OOO

3 900 OOO

3

Testvérvárosi kapcsolatokat előseg1tö programok,
rendezvények, kiutazások mód előir

1210 OOO

447 SOS

3 112 495

4 770000

4

Testvervaros1 kapcsolatokat elöseg1tő programok,
rendezvények, k1utazasok módosítás

249 895

17 822

267 717

1459 895

465 327

360 OOO

140000

5
6

rendezvenyek, kiutazások

Testvérvórosi kopcsolotokot elősegítő programok,
rendezvények, k1utozósok mód. előir.
Partnervárosi kapcsolatokat elősegrtő programok,
rendezvénvek k1utazasok

7

Megbizáso díjak (tolmJcsolás, fordítás, egyéb)

8

Megbízasi díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. elöir

277 120

-

2 844 778

2 000000

47 38S
28 350

258 190

75735

917 305

14
15

Gazd és egyéb t cr hasznosuló nemz kapcs.

16

Gazd és egyéb ter hasznosuló nemz kapcs elös. módosotás

Gozd. és egyéb ter. h asznosuló nem z. kopcs. előir. mód. Előir.

18

Pályazato önerő "aktív Európai Polgársag"

19

Palyazato onerő "aktív Európa• Polgársag" mód. elöir.

20

Palyázato ö nerő "akt1v Európai Poigársag" módosotas

21

Pól yózati

22.
23.
24.
25.

önerő

"aktív Európai Polgórsóg" mód.

előir.

Felhalmozasi
kiadá s

Mindösszesen

célú kiadás

Osszesen

3 900 OOO

-

4 770000

4 770000

4 770000

50U UOll

2 ~00000

l

~00000

-

1500000

1500000

1800000

1800000

1800 OOO

930 987

930987

930 987

-

600 OOO

100 OOO

250 OOO

600000

229 560

20188

350 252

600000

600000

700000

200000

200000

70000

70000

32 360
61890

19 719
8684

94250

28403

ÖSSZESEN

l 8ZO OOO

530 OOO

ÖSSZE S E N mód. ell!ir.

2 109 040

Ö S SZ E S E N módosít ás

ö S SZ E S E N mód. elöir .

f2L1

Egyéb
felhalmoza si

250000

elős.

17

Beruhálás

1500 OOO

229 840

Nemzetkozo varoshalózatok tagságából adódó feladatok mód
elöir.

Felújitás

1500000

506960

13 Nemzetkozo városhálózat ok tagságából adódó feladatok

L.

1 HS495

Megbízáso dí1ak (tolmacsoiás, fordotás, egyéb) módosítás

Pillyazato alap (okt .ont.,nemzetk.kapcs.elOseg.) mód. eiőir.

K.

1

M egbízasi díjak (talmacsalas, ford1tas, egyéb) mód. előir.

12

J.

1500000

10

Palyazato alap (okt .ont.,nemzet k.kapcs.elöseg.)

1.

500000

9.

11

-

H.

-

96411

26 417

26 417

103 583

173 583

173 583

700000

200000

147 921

200000

44 157

26417

26417

103 764

226417

226 41 7

6 550 OOO

1800000

10 700 OOO

674 797

6 986163

930 987

10 700987

611625

548S6

666 481

2 720 665

729 653

6 319 682

-

-

10 700 OOO

-

10 700 987

-

930 987

200000

100000

10 700987

10 700 987

()

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturá li s célfeladatainak e l ői rányzata

16. melléklet

--

Forintban•
. - ·.

A.

B.

e.
Munkaadókat

Megnevezés

1.

Személ yi

terheld járulékok

juttatások

és szoc.
hozzájárulási adó

o.

E.

Ellátottak
pénzbeli

Dologi kiadás

juttatásai

F.

G.

Egyéb múködés;

Működési

célú kiadás

kiadás összesen

H.

1.

J.

K.

Egyéb

Felhalmozási

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

kiadás

célU kiadás

összesen

L.

Mindösszesen

2.

Ny1regyháza Város Kepeskonyve

4 700000

4 700 OOO

4 700 OOO

3

Nyiregyháza Varos Képesko nyve módosítás

4 700000

4 700 OOO

4 700 OOO

1000000

1 OOO OOO

1000000

. 1000000

1 OOO OOO

4

Nylregyh6za V6ras Képeskönyve mód. e/6ir.

S.

Pályázati onerő

6.

Pályázati

7

P61yózati öner6 mód. e/6/r.

8

Szakertö1 d11ak

7SOOOO

7SOOOO

7SO OOO

9

Szakértői d11ak mód előir .

650000

6SOOOO

6SO OOO

s 700000

S 700 OOO

813 OOO

813 OOO

7S6 990

7S6 990

10.

onerő

Művészeti

módos1tás

osztondiJ

s 700000

11. Egyéb 1koszoruk, szakma i fórumok}
12

813 OOO

Egyeb 1koszoruk, szakma i fórumok} módosítás

7S6 990

56010

13. Egyéb (koszorúk, szakmol /órumok) mód. e/6/r.
14

Kiadványok tcimogatása

lS.

K1advanyok tamogatása mód elő1r

16
17

619 12S

Voros Postakocsi folyo1ra t

21

TelepuleSI Értektar 81Zottsag

22. TelepuleSI Értektar BIZottsag mod elöir
23.

Szépkoruak AkadémtáJa

24

Szépkoruak Akadémi aJa mód elöir

25.

1000000

380 87S

1 OOO OOO

69000

11 700

.

1000000

-

1748778

748 778

748 778

1748 778

300000

300000

300000

300000

300000

300 OOO

900000

900000

900 OOO

819 300

900000

900 OOO

600000

600 OOO

1367 903

Kiadványok tómogat6sa mód. e/6ir.

Sz·Sz-B Megyei Szemle mód eló1r

56010

1 OOO OOO

380875

18. Sz-Sz-B Megyei Szemle
19.

56010
1 OOO OOO

748 778

Kiadványok tamogatása módosítás

20.

1 OOO OOO

.

.

600000

.
2 OOO OOO

Sóstói kulturális programsorozat tamogatasa

2 OOO OOO

2 000000

SOO OOO

SOO OOO

Sós tói kulturális programsorozat támogatása
76
27
28.

r'

mód elö1r

ÖSSZE 5 E N:

29.

Ö S 5 Z E S E N: mód. előir.

30.

Ö S S Z E 5 E N: módosítás

31.

Ö S 5 Z E S E N: mód. előir.

~

sooooo

KC1zmúvelödes1 megallapodiis

J

6 913 OOO

5 700 OOO
5 769 OOO

5 769 OOO

11700

11700

s 950000

18 S63 OOO

18 563 OOO

7 4 51425

2 330 87S

15 563 OOO

.

4708212

l 000000

s 708 212

.

s 708 212

2 743 213

133087S

9 854 788

.

9 854 788

.

15 S63 OOO

~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata

,...

17. melléklet

;

Forintban!
A.

B.

e.

Megnevezés

Személyi
juttatások

terhelő járulékok és

Munkaadókat

1.

szoc. hozzájárulási
adó

2

')

kt__

o.

E.

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

G.

F.
Egyéb
célu
kiadás

Működési kiadás

működés i

összesen

1.

Felújítás

Beruházás

J.

K.

L.

Egyéb
Felhalmozási
felhalmo zási
kiadás összesen
célú kiadás

Mindösszesen

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által
bonyolított feladatok

3.

rendelők

bérleti díja

4.

rendelők

bérleti díJa módosítás

5.

rendelők

bérleti díja mód.

6.
7

2 500 OOO

2 500000

975 626

975 626

1524 374

1524 374

veszélyes hulladék szállítása

6000000

600000

veszélyes hulladék szállítása módosítás

3 182 946

3 182 946

8.

veszélyes hulladék szállítása mód. elöir.

2 817 054

z 817 054

2000000

2 000000

537 811

előír.

9

épületek karbantartása

10.

épuletek karbantartása módosít.is

11.

épületek karbantartása mád.

1462189

537 811
1462189

-

10 500 OOO

10 500 OOO

-

-

-

-

5 803 617

előir.

12.

Összesen

13.

Összesen módosítás

-

14.

Összesen mód. előir.

-

}

H.

-

4 696 383

-

4 696 383

s 803 617

-

2 500 OOO
975 626

-

1524 374

6000000
3 182 946

-

2 817054

-

()()()

',37 811

-

-

-

-

-

-

1462189

10 500 OOO

-

4 696 383

s 803 617

„

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

18. melléklet

Forintban!
A.

Megnevezés

1.

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3

Telepul~s1 tamogatás

4

Telepul!is1 támogatás módos1tas

5.

Telepul~si t6mogot6s mód.

6.

Rendszeres pénzbeli eU. osszesen:

7

Rendszeres penzbelt ell. összesen:módosítás

8

Rendszeres p~nzbell e/I t>ssusen.· mód. el/Jir.

t-

B.

e.

o.

E.

F.

Személyi
juttat.lso k

Munkaadókat
terhe16 járulékok
és szoc.
houajárulasi adó

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Dologi kiadás

Egyéb
mukódésl célú
kiadás

-

e/6ir.

9

Eseti pénzbeli és term ell.ltások:

10

Koztemett!s

----

-

.

-

~ Helyi autóbusz koilekedósi támogatás
12

Helyi autóbusz kozleked~si támogatás módosítás

13.

Helyi autóbusz kőzlekedtsi t6mogat6s mód. el6ír.

14

Tanulo1 tanszer tamoeatás

15.
16.

-

-

G.
Muködési kiada s

ósuesen

229 sooooo

229 sooooo

17 328930

17 328930

17 328 930

1l1l7l070

111171 070

111171 070

·-

18 250000

-

.

-

Tanulót tanszer támogatas módosít.is

9 500000

-

-

9500000

21.

Erz sébet-utalvány Jarulékos kóltsege
Seg~lyek Járulékos

23.

Sze-pkoruak koszontt!se

koltsegei

24

Telepules1 tamogatis

138 500000

25

Telepulest tamogatas mód. elö1r.

125 427 056

26

Te-lepulés1 tamogatás módositas

27

Tel•pul~si

145 417056

28

Elsö laktishoz Jutók tamogatasa mód. elölr

29

f:.lsó lakashoz Jutók tamogatasa módos1tas

30.

Els /I lakáshoz jutók t6mogot6so mód. elliir.

31.
32.

Eseti pénzbeli és term. ell. össt.
Eseti pénzbeli és term. ell ossz. mód. el6ir.

33.

Esett ptonzbf!h es term. ell

34.

Eseti pénzbeli és term. ell. ossz. mód. el6ir

35.

Önkormányzat összesen

o~sz . módo~

36.

Önkormányzat összesen mód. előlr.

37.

Onkormanyzat

38.

Önkormányzat összesen mód. elöir.

Jll

ossz~\f'n

módos1tas

.
.

10000000

9500000

-

9500000
15000000

12 780000

15000000
28404 OOO

3 000000

3 000000

100000

100000

100000

500000

500000

500000

138 500000

.18500000

] 072 944

127 500 OOO

127 500 OOO

20 OOO OOO

20000000

1071944

147 500000

147 500000

32004 OOO

160 397 056

46856 944

.
.

218 754 OOO
207 254 OOO

500000

9 5<l0000

18000()()'

168 897 056

56 356 944

225 254 OOO

416 250 OOO

32 004 OOO

448 254 OOO

389 897 056

46 8 56 944

8 828 930

9 500000

381 068126

56 356 944

!Í

2 000000

28404000

186 750000

I
1. oldal

.
.

15 OOO OOO
28404 OOO

-

3 000000

25000()(

25 OOO OOO

'5 000000

1I OOO OOO

11000 OOO

11000000

14 000000

14000000

.

25 OOO OOO
:.1()(1() ()

.100000

.

14000 OOO

14 OOO OOO

.

14 000000
218 754 OOO

25 OOO OOO

.

232 254 OOO
7

)()0.

239254 OOO
448 254 OOO
461 754 OOO

25 OOO OOO

25 OOO OOO

671 070

11000000

11 ())()OOO

10 328 930

437 425 070

14 OOO OOO

14 OOO OOO

451425 070

436 754 OOO

-

9500000

.

1ta!

5000000

-

15000()

20000000

támogotós mód. e l/Jír.

osszeg

3000000

-

-~

22

.

-

1-

9 500000

15000000

Visszaigényelhető

229 500000

18 250000

.8 250 OOO

9 500000

2220000

.

s 000000

5 000000

M.

19 500000
17 328 930

9 500000

T~h re-zs1csok kentés mód elöir

·--

M1ndósszesen

1l1 l7l 070

Tanulói tanszer tamogatas mód. elöir

Szun1de1 etkezés

Felhalmozási
kiadtis osszesen

111 l7l 070

10000000

20.

Egyéb
felhalmozási célú
klad.ls

111 l7l 070

10000000

19

Beruhciza s

L.

17 328 930

l 000000

Tanulói tanszer támogotós mód. el6ir.

Felujitás

K.

173289-

3000000

Téh rez-;1csokkentés

).

l29 500000

2 000000

17

1

229 500000

3 000000

18

H

.

18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

A.

39.

- 40.
41
-

Megnevezés

8.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

K.

L.

M.

Személyi
juttatások

MunkHdókat
terhelö járulékok
és szoc.
hozzájárulási adó

Ellátottak pénzbeli
Juttatásai

Dologi kiadás

Egyéb
múködésl célu
kiadá s

Múködési kiadás
összesen

Feluj1th

Beruházás

Egyéb
felhalmozási céhi
kiadás

Felhalmozási
kiadás osszesen

Mindosstesen

Visszaigényelhet6
összeg

,_

Rendszeres pé nzbeli e llátasok:
K1egé-;z1tő

.....

gyermekvédelmi támogatás

20000

42.

Rend szeres pénzbeli ell. összesen:

43.

Eseti pénzbeli és term . ellátások:

44

Egy~zeri

45.

Egyszeri kiegészítő gyf'rmekvédelm1 t.imogatas módosítás

46.

Egysurl kltg~szít6 gyormekvtdelml t6mogot6s mód.

47

Eseti pénzbeli és term. e ll össz.

48

Eseti péntbeli és term . ell. ossz. m ódositá s

49.

Eseti pénzbeli és term. e ll. össz. mód. elllir.

so.

Polgármesteri Hivatal összesen

51.

Polgármesteri Hivatal Osszesen módosítás

52.

Polgármesteri Hivatal osszesen mód. elöir.

.

20000

----

k1egeszitö gyermekvedelm1 támogatas

előír.

---.

,__ - - -

300000..30000000

.

-

.

20000

30000000

-

-

20000

--

---

30 OOO OOO

30000000

30000000

30000 OOO

30000000

20 ()(

20000

20000

20000

30000000

30000000

30000 OOO

30 000000

30000000

30000000

30000000

30000 OOO

30020 OOO

30 020 OOO

30000000

30000000

20000

20000

.

.

-

.

.

30020000
1000000

.

30020000

.

20000

IOOIO 0

20000

/

/(e
2. oldal

-

19. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mükodési célu bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2019. év
Forintban!
Működ és i

1.

4

bevételek

Megnevezés

2.

3

Onkormanyzatok múkodés1 támogatásai
Mukodés1 célú támogatasok ÁH-n belulröl

5
6.

Kozhatalm1 bevételek

7

Műkodés1

e

e.

A.

előirányzat

bevételek

l 217 284 184

Munkaadokat terhelő 1.irulékok és szoc hozzá1arulás1 adó

20 1010120

Ellátottak pénzbeli 1uttatása1
;artalékok
Varo•.fe1l~sztes1

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

12

Hitelek bevételei

22 633 876 649

l S32 428 664

12 874 870 S24
409 S88 126
3 1S8 758 7S6

Egyéb mukodés1 célu k1ad.isok

9
Költségvetési többlet:

7 402 866 654

Dologi kiadások

8.

11.

előirányzat

Megnevezés
Személyi juttatások

2 729 803 426

10.

kiadások

s 871 039 423
12 614 739 496

Működési célli átvett pénzeszkozok ÁH n kivulröl

D.
Működési

422 873 9l3
feladatok műkodési kiadása

3 3•,4 14S 2 17
22 447 241 410

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

186 635 239

13

Rov1d le1áratu működési hitelek felvétele

14.

Hosszú leJdratú múkodés1 hitelek felvétele

15.

Belfold1 értékpapírok bevétele

16

Bankbetétek megszuntetésének bevétt>le

2 OOO OOO OOO
2 ()()(){)()()()()\,

Hitelek kiadásai

2 OOO OOO OOO

R1;.,d lejaratú működéSt hitelek törlesztése

2 ()()() 000000

Hosszú le1áratú mükodés1 hitelek torlesztése
12 500 OOO OOO

10 OOO OOO OOO

Belfold1 ertékpapirok kiadása
Pénzeszkozok betétként elhelyezése
Államháztartáson beluh megelőlegezés

17

Allamháztartáson beluh megelőlegezés

18

Maradvany 1génybevetel«> mükodés1 célu

19.

Finanszírolás1bevétel összesen

16 297 197 771

Finansllrozási kiadás összesen

12 159 270 112

20.

Önkormányzat bevételei összesen

38 931 074 420

Önkormányzat kiadásai összesen

34 606 511 522

21.

Hiány/tobblet összesen

22.

Tárgyévi

működési

159 210 112

1S9 270 112

1637 9. 7 6S9

4 324 562 898
186 635 239

tobblet:

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2019. év
Forintban!

A.
Fel halmozási bevételek

1.
2.

Megnevezés

3.

Felhalmozási célú támogatasok AH-n belulröl

4

Felhalmoza51 bevételek

s.

Felhalmoz.ÍSI celú átvett pénzeszkozok Áll·n kivulről

e lőirányzat

11 744 S70 729
1 453 499 S66
S3 029 317

Felu11t.is
Egyéb felhalmoz.isi célú kiadások
Va1 osfe1lesztés1 feladatok tartalékok

7

f

Megnevezés
Beruhazások

Városfe1lesztés1 feladatok mükodés1k1ad.ísa

8.

Költségvetés bevétele finansz. nélkul

0.

Felhalmozási kiad ások

6.

)

e.

B.

13 251 099 612

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

előirányzat

19 869 259 096
7 097 412 861
SS 899 680
3 3~4 145 237
8 5S2 56S 149
38 929 282 0 23
25 678 182 411

9.

Költségvetési hiány:

10.
11.

Hitelek bevételei

Hitelek kiadásai

Rov1d le1aratu felh almozas1 hitelek felvétele

Rov1d leiar atú felhalmozási hitelek tor lc~zté~e

12.

Hosszu le1aratú felhalmozas1hitelek felvetele

13

Maradvany 1génybevetele felhalm.célu

Hosszú leiáratu felhalmozási hitelek torlesztése

14.

Finanszlrozási bevétel összesen

21 570 619 513

Finanszirozási kiadá s összesen

15.

Önkormányzat bevételei összesen

34 821 719 125

Önkormányzat kiadásai összesen

217 OOO OOO
217 OOO OOO

21570 619 Sl3
217 OOO OOO
39 146 282 023

16.

Hiány/t öbblet összesen

17.

Tárgyévi felhalmozási hiány összesen

25 895 182 411

18.

Hiány mindosszesen

25 708 547 172

4 324 562 898

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

20. melléklet

Forintban!

1

A.

8.

e.

0.

E.

F.

G.

H.

1.

Megnevezés

2019. év

2020.év

2021.év

2022. év

2023.év

2024. év

2025.év

2026. év

12 075 OOO OOO

11 520 OOO OOO

11 635 OOO OOO

11 670 OOO OOO

11 670 OOO OOO

11 670 OOO OOO

11 670 OOO OOO

11 670 OOO OOO

191186000

176 200000

176 200000

176 200000

176 200000

176 200 ()()()

176200000

176 200 OOO

91 695 496

80 OOO OOO

80 OOO OOO

79 OOO OOO

79000000

79 OOO OOO

19 OOO OOO

79 OOO OOO

1453 499 566

120000000

135000000

145 000000

145 OOO OOO

145000000

145 000000

145 000000

2

Helyi adók

3

Tulajdonosi b evételek

4.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

s.

lmmaterális javak, ingatla nok és egyéb tárgyi
eszkózók é rtékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések

6.

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

.

-

7. Pnvat1zác1óból származó bevételek

-

-

-

Garancia és kezességvállalásból származó

8

.

bevételek

9 . Önkormányzat saját bevétele
10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

11. Hitel/kölcsön törlesztés
12. Hitel/ kölcsön kamat

13 811 381 062

11 896 200 OOO

12 026 200 OOO

12 070 200 OOO

12 070 200 OOO

12 070 200 OOO

12 070 200 OOO

12 070 200 OOO

6 905 690 531

5 948100 OOO

6013100000

6035100 OOO

6 035100000

6035100 OOO

6 035 100 OOO

6035100000

217000000

283 666000

307 378 085

274 999 332

217 791 467

127 728 570

333 332

60009 324

15 417 147

11 035 439

8 268 995

5 693 041

3 321 765

1838 352

923 174

218 339

232 417147

294 701439

315 647 080

280 692 373

221113 232

129 566 922

84 256 506

60 227 663

0,70%

0,50"~

0.)

13. Kezességvállalás
14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen
15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

()

1C--C

/

1,68%

2,48%

2,62%

2,33%

1,83%

1,07%

21. mellékl et
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésé ben tervezett e lőirán yzata i köte lező, ö n ként vállalt és á llamigazgatási feladatok bo ntásban

Forintban!

8.
2019. évi

A.
B EVÉTELI

1
2.
3.
4

FORRAS

MEGNEVEZÉSE

előirányzat

e.
Kötelező

0.

feladat

Önként vállalt fela dat

E.
Államigazgat ási
feladat

Ön kormanyzatokat müködési támogatásai

93 209 899
2 492 884 736

5.

Helyi önkormanyzatok működésének altalános támogatása
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatasa
Települési önk. szociális, gyermek1ólét: és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

2 117 324 404

2 117 324 4:14

6

Települési önkormányzatok kulturálos feladatainak támogatása

1113 551 384

1113 551 384

54 6~ OOO
5 871039 423

5 871039 423

7
8.

Helyt onkormanyzatok koegeszotö tamogatasa
Összesen:

9. M üködési célú támogat ások államházt art áson belülről
10.
Egyéb működési ctou támogatás• beve elei ál amh belúl
11
- Muködés. célú szocoálts atvett pénzeszköz
12.
- Muködéso célu átvett pénzeszkoz
KAB·KEF Ifjúság hatarok nélkül palyázat
13

20000
12153 980
2 800000

93 209 899
2 492 884 736

54 069 ()('><

20000
12 153 980
2 800 OOO

- Egyéb tamogatások (Hiszek Benned Sport Program II.
111 ütem, Környezetvédelem )
14
15
• Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz
16.
Összesen:
17 Felhalmozasi célú t ámogatások allamháztartáson belülről
18
Felhalmozas1 u~lú orkormanyzat1 tamogatás
19.
Egyeb felhalm. celú támogatasok bevételei á1lamh belül
20.
Sóstó Gyógyfürdők feilesztés
21
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz
22.
őssz ese_n.:
23. Kozhatalmi bevet elek
24
Jovedelemadok
25
• Term6fold berbeadasabol szárM.Jöv.adója
26.
Vagyoni tipusu adók
27
• Ép1tményadó
28.
Termékek és szolgáltatások adói
29.
- lparuzési adO
30.
- GépJármuado
31.
Egyéb aruhasználato és szolgaltatás. adók
32
- Idegenforgalmi adó
33.
Egyéb közhatalmi bevételek
34
- Tala1terhelés1 diJ
35.
- Adópótlékok, adóbirságok
36.
- Egyeb bírság
37
-Szabalysértési és helyszm1 bors.'\g
38.
Összesen:

39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50.

Működési

21 310 480
378 742 656
415 027116

12 173 980

25 883 OOO

25 883 OOl

1677950 OOO
10 027 372 302
11 731 205 302

25 883 OOO

44000

44 OOO

1677 950 OOO
10 027 372 302
11 705 322 302

2 939 OOO OOO

2 939 OOO OOO
9 054 OOO OOO
448000000

21310 480
378 742 656
402 853 136

9 054 OOO OOO
448000000

82 OOO OOO

82 OOO OOO

16 OOO OOO
61 OOO OOO
2 934 405
4 261091
12 607 239 496

16 OOO OOO
61 OOO OOO
2 934 405
4 261091
12 159 195 496

448 044 OOO

-

bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
- Nem lak.c.szolg.hely1s bérl.d1J

Összesen:

160 OOO OOO
281029979
111779418
41315 705
191186 OOO
512 836 586
102 197 779
120 591 OOO
2 500000
1523 436 467

Összesen:

1398 223 976
50 OOO OOO
5 000000
1453 223 976

1 398 223 976
50000 OOO
5 000000
1453 223 976

140 OOO OOO

140 OOO OOO

12 831443
45 406 729
198 238172

12 831443
45 406 729
198 238172

- Lakbér + uzemeltetés
- Egyéb önkormanyzati vagyon bérbeadása
Közvetotett szolgaltatasok ellenertéke
Tulajdonosi bevétel
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Altalános forgalmi adó visszatér;tése
Kamatbevetelek
Egyéb mü~ödesi bevetel

51 Felhalmozási bevetelek
52
Ingatlanok értékesítése
53
- Egyéb ingatlan értekes1tés
- Telekértékesités
54
55
- Lakásvételar hatralé•
56.

57 M üki>dési célú átvett pénzeszközi>k államhaztartason kívül ről
58
Működési celú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
59.
·Tagi kölcsön
60.
Egyéb működési célu átvett pénzeszkozök
61
• Eg~eb mukodesi celu atvett pénzeszkozok
62
- FeJlesztes• feladatokhoz atvet' pe.
Összesen:
63.

1. oldal

160 OOO OOO
281029 979
111 779 418

552 809 397

-

41 315 705
191186 OOO
512 836 586
102 197 779
120 591 OOO
2 500 OOO
970 627 070

-

21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata köl t ségvet é sében tervezett előirányzatai kötelező, ö nként vállalt és államigazgatási feladato k bontásban

A.

1

BEVÉTELI

F O R RÁS

B.

2019. évi

MEGN EV EZÉSE

előiranyzat

64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
65
Felhalmozási célu visszaténtendő támogatások, kölcsönök
66.
• lakasvásárl.is1, építési kölcsön
67
Egyéb kölcsönök
68.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkozök
69.
LTP befizetés viziközMu hitel
70.
Fejresztési feladatokhoz átvett phzeszkozó~
71.

e.
Köte lező

o.

feladat

5 000000
5 OOO OOO
8 OOO OOO
33 429 317
51 429 317

Összesen :

72 Finanszrrozási bevétel ek
73 .
Hrtel-, kölcsönfelvétel államháztartason krvülröl
74.
-Rövid lejáratú hitel
75.
Belföldi é1 tékpapirok bevételei
76.
Maradvány igénybevétele
77
·Előző év költségvetési maradvanyának 1gényb.

5000 OOO
5 OOO OOO
8000000
42 317
43 429 317

8000 OOO

2 OOO OOO OOO
12 500 OOO OOO

2 OOO OOO OOO
12 500 OOO OOO
803 888 831
21431 670 530
159 270 112

78
79.

Erőző

év költségvetési maradványanak igényb.p:ly.
Allamháztartason belüli megelőlegezés

803 888 831
21 431 670 530
159 270 112

80.

Bevételek mindösszesen

70 745 668 742

6 9 17 949 800

549 541 048
31090400
136 365 423

549 541048
136 365 423

14 246 856
35 902 870
1841 310

24 656 070
1841310

8 749 669
29 693 713
1697117

20 601113
1697117

9 374 121
38 401 362
2 828 095

25588172
2 828 095

7112 012
25 345 466
1 736 630

19164 496
1 736630

2 055 222
529 769 412
2 267 277

452 832 570
2 267 277

81 Egészségügyi Alapellata si Igazgatóság
82
Mű~ödé. :e
.amogatások állaMráztartáson
83
Müködésr bevétel
84
Fínanrnrozásí bevetel

belulről

85 Eszterlánc Északi ó voda
86
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
87.
Működési bevétel
88.
Fina rszirozási bevétel
89. Gyermekek Haza Deli Óvod a
90.
Műkódés1 célú támogatások állarn~aztartáson belulr(il
91
Műkódésl bevétel
92.
Finansmozási bevétel
93 Tündérkert Keleti Óvoda
94
Műk' ide célú tamogatások államháztartason belulről
95
Műkodes1 bevétel
Fina .zirozási bevetel
96.
97 Búzaszem Nyugati Óvoda
98
Működési célú támogatasok allamháztartason belülről
99
Működési bevétel
100
Finansmozasí bevetel
101 Kozi ntézményeket M ükodtető Központ
102.
Működési celú támogatasok alla1T1haztartason belülről
103.
Működési bevétel
104.
Finansm ,zasi bevetel
105. Móricz Zsigmond Megyei es Varosi Könyvtár
106
Működési célú támogatások allamháztartáson belülről
107
Felhalmozasi célú támogatasok allamháztartason belülről
108.
Működési bevetel
109
Működési celú átvett pénzeszkozök
110.
F1nansrn ,zas1 bevétel
111. Vaci M ihály Kulturális Központ
112.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
113
Felhalmozasi celú támogatasok államháztartáson belülről
114
Mukodesi bevetel
115
Működési célú átvett pénzeszközök
116.
F'nan.;mozasi bevetel
117 Nyiregyhazi Cantemus Kórus
118.
Működési célú támogatasok államháztartáson bel u lről
119
Működési bevétel
120.
Működési célú átvett pénzeszkozók
121.
Finansmozas1 bevetel
122 Josa Andras Múzeum
123.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
124.
Felhalmozási célú támogatasok allamháztartáson belü l ről
125.
Működési bevétel
126.
Felhalmozasi bevétel
127
Mükodés1 célú atvett penzeszközok
finanszir ,z isi bevetel
128
129. Nyiregyhazi Szocialis Gondozási Központ
130.
Működési bevétel
131.
Finanszírozási bevétel

63 827 718 942

31090400

3 764 968

4 573 210
1 OOO OOO
72 000000

4 573210
1 OOO OOO

2 086 078
12 028 915
18 680 OOO
56 245 891
322 032
38 586 273
58 960 634
11 065 427
141 OOO OOO
275 590
63 838
186 933 642
149 968 879
2 304 762

14 246 856
11246800

8 749 669
9 092 600

9 374 121
12 813 190

3 764 968
1 300 OOO
22 000000
300000
89 678 307

7 112 012
6 180 970

2 055 222
76 936 842

1 300 OOO
22 000000
300 OOO
89 678 307

72 000000
2 086 078
12 028 915
18 680 OOO
56 245 891
322 032
38 586 273
58 960 634
11065427
141 OOO OOO
275 590
63 838
186 933 642
149 691 804
2 304 762

277 075

,)'

{

'}......>.._,

2. oldal

E.

Áll amigazgatási
Önként vállalt feladat
feladat

r

. 'l
21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvet ésében t ervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt é s államigazgatási feladatok bontásban

A.

1.
132.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144.
145.

8.

2019. évi

BEVÉTEL I F O RRÁ S MEGN EVEZ ÉSE

e lőirányzat

Nyi regyhazi Gyermekjóléti Alapellatási Intézmény
Működési bevétel

39 007 136
1479 078

Finanszirc .á b• vétel
Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
Működési bl'vétel
Finanszírozási bevétel
Polgarmesteri Hivatal
Müködeso célu támogatások államháztartáson belulrö1
Közhatalmi bevetelek
Müködési bevételek
Felhalmozási célú atvett penzeszközök
Finan•·wozási bevétel
lntezmenyi bevetel osszesen
Bevetelek mindösszesen

e.
Kötelező

feladat

37 102 136
1479 078

0.

1905 OOO

2 419 560
475 184 091

2 419 560
475 184 091

125 199 328
7 500 OOO
33 522 270
1600 OOO
20 056 891
3 007 124 803
73 752 793 545

125 199 328
7 'iOOOOO
33 522 270
1 600 OOO

3 oldal

20 056 891
1521412 213
8 439 362 013

E.

Államigazgatási
Önként vállalt feladat
feladat

1485 712 590
65 313 431 532

.
.

,...
'

21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséb en tervezett előirányzata i kötelező, önként vállalt és álla m igazgat ási feladat o k
bontásban

Forintbani

1.

2

~ 1segítc5

A.

e.

Megn ev ezés

2019. évi kiadás
osszesen

mezc5gadaság1 szolga Itatás

A.lategészségugy1 feladatok

e.

34 445000

Kötelező

D.
fe ladat

133 030 OOO

33159 787

33 159 787

Gyepmesteri telep

5.

Egyéb varosuzemeltetés1 feladatok

176 210 OOO

6.

Zoldfelulet fenntartás

728061 OOO

728 061 OOO

7

Csapadék és belvizelvezetés

205 OOO OOO

205 OOO OOO

8.

Telepulés vízellátás

9

Kozvilágitás
Kozutak, hidak fenntartása

11

Lakóingatlan (karbantart ,uzemelt 1

12

vagyonkezelésbe adon ingatlanok kezelése (NLC átalány)

13.

Intézményi v1lág1tás, tuzvédelm1 feladatok

14

Tanműhelyek

feladat

176 210 OOO

12 600 OOO

12 600 OOO

433 019 OOO

433 019 OOO

2 224 725 OOO

2 224 725 OOO

330 OOO OOO

330000000

60000000

60000000

124 500000

124 500 OOO

12 700000

12 700000

15

Sport létes1t mények uzemeltetése

150000000

150000000

16

Kozfoglalkoztatas

170 OOO OOO

170000000

17

Sz1gl1get1 gyermekudulő uzemeltetese. felúJítas

37 OOO OOO

18.

Városuzemeltetés1 feladatokhoz szukséges gépbeszerzések

99 570 OOO

99 570 OOO

19.

lstvan u.17. szám alatti ingatlan belső felu11tás

30000000

30000000

Folyékony hulladék száll1tás

16000000

16 OOO OOO

s 010 019 787

4 796809 787

200000 OOO

200 OOO OOO

20.

Allamigazgatási

34 445 00

133 030000

4.

10

Önként vallalt feladat

e.

37 OOO OOO

Nyiregyház i Városüzemelteté> és Vagyonkezelé> Nonprofit Kit
21

ellatott fe ladatok

213 210000

22.

Tarsasház1 lakások uzemeltetése

23.

NLC kezelés Onkormanyzat

79 452 529

79 452 529

24

NLC kezelés NYIRW

48 OOO OOO

48 OOO OOO

25

Lakbértámogatás

25 000000

26.

Kornyezetvédelm1 célfeladatok

34 000000

27

Repulötér uzemeltetés

28 OOO OOO

28.

Ingat lanok őrzése, ingatlankezelés

29.

25 000000
34 000000
28000000

5000000

5000000

Teruletelőkesz1tés

230 421 936

230 421936

30.

lngatlanvasarlas

144 650 344

144 650 344

31

Szakertő1 .

32.

Szabolcs-Szat már-Sereg Megyei Temetkezes1 Kft.

33

Temetkezés tökevásárlás

34.

Nyiregyház1 Ipari Park Kft.

35

Helyi

36.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

37
38

tervezesi dí1ak

kozle~edés

b1ztos1tása

25 OOO OOO
78 OOO OOO

25 000000
78 OOO OOO

1 321 947

1 321 947

21732500

21 732500

1 231 977 535

1 231 977 535

201000000

201000000

2018/2019 évi 1ég1d6 vásárlás

20 375 880

20 375 880

Városi Uszoda üzemeltetése 11 félév

60000000

39

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

82 986 OOO

40

Bozsik József Akadémia

25 500 OOO

25 500 OOO

41

Kiemelt egyéni és csapatsportágak tamogatasa

132 000000

13 2 OOO OOO

42

Város-Kép Nonprofit Kft.

266 800000

43.

Nyíregyházi Allat park Nonprofit Kft.

44

Móricz Zs Sz1nház Nonprofit Kft.

611150000

45.

Sóstó-Gyógyfurdók Zrt

851000000

46.

Ny1rv1dék Képző Kozpont Kiemelkedően Kozhasznu Nonprofit Kft

60000000
82 986000

266 800 000
10 OOO OOO

10 000000

33 970000

6 11 150000
851 OOO OOO
33 970000

47

Nyiregyhaz1 Tunszt1ka1 Nonprofit Kft.

48.

Onkormanyzati felú11tások

49.

Varos1 lőtér

2000000

2 OOO OOO

so.

Borbánya1 hulladéklerakó uzemelt etése

42 038 0 16

4 2 038 0 16

Sl.

Egyéb vagyoni kiadások

38 678 05 3

52.

57 500 OOO

S3.

Vagyonb1ztositas
Tovabbszamlazon vagyoni kiadás

54.

Vagyoni kiadások

SS.

70000000

70000000

5 20 950 355

520 950 355

38 678 053
57 500 OOO

41 OOO OOO

4 1 OOO OOO

S 219 SOS 09S

1393 49S 880

Rendszeres penzben1 ellatas

212 171 070

212 171 070

S6.

Eseti penzben1 és természetbeni ellátás

239 254 OOO

152 829 584

57

Lakbertámogatas

58

Lakáscelú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épulet
feluJít asa)

59

Periféria Egyesulet

60

Bursa Hungarica

3 000000

3 826 009 215

86 424 4 16
3 000000

2 500 OOO

2 500 OOO

OOO

14 277 OOO

7000000

7000000

14 277

1. oldal

-

-

21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyza t a költségvetés ében tervezett előírányza tai kötelező , önként vállalt és a llamigazgatási feladatok
bontásban

B.

A.

1.

2019. évi k1adas

Megnevezés

összesen

S1oc1ális és egészségugy1 célfeladatok

64

Human-Net tanyagondnok

65.
66.
67

Nyoregyházi Egyhazmegye óvoda, iskola koeg. tamog.

68.
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80
81.
82.
83
84
85
86
87

Kéknefelejcs Alapítvány
Nyoregyház1 Egyházmegye -Huszárvar

műkodése

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatas.feilesztés )
Szakértői

tevékenység

Sz1gliget1 gyermekudultetés
Ege>Zsegugyi TámogatO Alap Program IETAP) PRIMOM
Vallalkozasélénkítő Alapítvány
pályázat

Értekunk a család proiekt
ERASMUS+CROSS pro1ekt
1f1usag1 hatarok nélkul proierkt
ldösbarát Onkormanyzat
Raszoruló Hallgatókért Kozalapítvány
1f1úság1 célfeladatok
SNI s gyermekek fe1lesztésének támogatása
~

•zneveleso celfeladatok

692 054 629
9 854 788
3 987 OOO
4 000000
52 373 OOO
23 411 951
15 OOO OOO
158 750
25 000000
133 785 489
26 429 317
115 144 258
5 000000
37 162 561
10 700 987
10517 864

Szociális és Köznevelési kiadások
Kulturális célfeladatok
Jósa a. Múzeum 150 éves Jubileumi évfordulóJa
C1v1I Haz mükodtetése. tagdíJ fizetés
Varos1 nagyrendezvények
Varos1 rendezvények, társadalmi ünnepek

88

Nagyegyuttesek tamogaUlsa
Happy Art Alapítvany novódiJ
Helyi onszerveződO kozosségek pénzugy1 alapia

91.

Kulturális kiadás

92
93
94
95.
96
97

p1

lgarmester1 {eret

Képviselő testület
~árpatal1a1

k1adása1

Magyar Szovetség támogatasa

K1tuntetések
Kulugy1 és EU-s célfeladatok
Testvérvárosi 1ub1leum1 évfordulók
Varosd1plomác1a, testvér és partnervaroso kapcs.

elősegítő

98 rendezvenyek
Onkormányzat1 Tervtanács
99
100. Megyei Jogú Városok Szovetsége
101. Kozbozt onság1 megállapodás
102. Kozboztonság1 Alap1tvany
103. Hirdetési keret, PR kiadás, Varosmarket1ng
104
Maroa út Kozhasznu Egyesulet tagd11 es programok
Egyeb onkormányzat1 feladatok
105
106. "Arany Nap" rendezvény
107. lejárt 1f1úság1 kolcson elszámolást kovető visszafizetés

114
115.
116.
117
118
119.
120.

11600 OOO
1000000
1595 593
1000000
1831443
1500000
500000
3 000000
7 480 OOO
33 OOO OOO
4 650000

Krím alap
~:AB-KEF

Nyirseg1 Tobbcélú Kistérségi Tarsulás megszuntetése miatt
k1adasok

felmerulő

Nemzet1ség1 onkormanyzatok tamogatása
Sport célfeladatok
Varos1 sportrendezvények
H1Szek Benned Sport Program Ill. utem
Önkormányzati egyéb feladatok
Polgarvédelm1 k 1adasok
Varosfejlesztés1 k1adasok
AFA bef1zetes ,egyéb adók
Kama tfozetés
Onkormányzat1 szamlavezet éssel kapcsolatos k1adasok
Továbbszámlázott kiadások
Befozet esi kotelezettség

o.

E.

Kotelezö feladat

Önként vállalt feladat

Allamigazgatásí
fe ladat

4 OOO OOO
5 803 617
7000000
7 423 812
2311700
70 651 094
200000
25 000000
500000
3000000

25 000000
500000
3000000

Egészségterv

89
90

108
109
110.
111
112
113.

4 000000
5803617
7000000
7 423 812
23117 OOO
70 651 094
200 OOO

Rés Alap1tvány

61
62
63

e.

11600000
1000000
1595 593
1 OOO OOO
1 831 44~
1500000
500000
3 OOO OOO
7 480 OOO
33 000000
4 650000
412 228 083

-

279 826 546
9 854 788
3 987 OOO
4000000
52 373 OOO
23 411951
15 000000
158 750
25 000000
133 785 489
26429317

-

-

115 144 258
5000000
37162 561
10 700 987
10 517 864

progr

4 500 OOO
15 OOO OOO
7 642 222
5 OOO OOO
8 500000
23 600000
650000
15 093 804
2 500 OOO
2 OOO OOO

4 500000
15 OOO OOO
7 642 222
5 000000
8 500000
23 600000
650000
15 093 804
2 500000
2 000000

3 525 567
10500000
68100000
38 300000
6 450000
416 316 580

3 525 567
10 500 OOO
68100000
38 300000

2 720000
27 410 795 707
413 000000
26 008147
52 123 367
12 700000
425 417

2 olda l

6 450000
121 594 258
2 720000
94 023 829

294 722 322
27 316 771 878
413000000
26 008 147
52 123 367
12 700 OOO
425 417

-

r

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett e lőirányzatai
bontásban

A.

1.

Megnevezés

121.

Társadalm s

:;.22

Céltartalék

:.23.

124
125
126
127

rvezet

t. „1ogatása

Általanos tartalék
Rov1d le1aratú h1tel.kolcson torlesztes
Hosszu le1aratú h1tel.kt>lcson torlesztés
Belföldi értékpapírok k1adása1
Allamhaztartáson belul1 megelőlegezés v15szaf1zetése

128.

Önkormány1ati kiadások mindösszesen:

129.
130.
131.
132.
133
134
135.
136.
137
138
139.
140.
141.
142.
143.
144
145
146.
147.

Egészségugy1 A1apellátáso Igazgatóság
Eszterlanc Északi óvoda
Gyermekek Háza Déh óvoda
Tunderkert Keleti óvoda
Búzaszem Nyugati óvoda
Koz1ntézményeket MOkodtető Kozpont
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Konyvtár Konyvtár
Váci Mihály Kulturahs Központ
Nyiregyház1 Cantemus Kórus
Jósa András Múzeum
Nyiregyház1 Szoc1áhs Gondozási Kozpont
Nyiregyhazt Gyermek1olét1 Alapellátási lnti'zmény
Nyiregyhaz1 Család-es Gyermek1ólet1 Kozpont

kötelező,

21. melléklet
önké nt vállalt és államigazgatási feladatok

e.

o.

E.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Allamigazgatá si
feladat

10 538
8 954 448 692
20 990 380
2000000000
217000000
10 OOO OOO OOO
159 270 112
60 751 701 402

6 820 871837

10 538 OOO
8 954 448 692
20990 380
2000000000
217 000000
10 OOO OOO OOO
159 270 112
53 930 829 565

744 783 997
999 247 787
880 464 249
928 666133
629 763 133
1 371 727 251
603 017 203
374 269 995
285 793 047
678 748 353
937 618 338
1 094 320 992
951 818 335

719 455 597
963 474 760
852 998 436
897 624 980
614 692 734
1 313 342 718
500 398 952
302 269 995
251 293 047
374 157 601
937 341 263
1092415 992
818 314 935

25 328 400
35 773 027
27 465 813
31 041153
15 070 399
58 384 533
102 618 251
72 000000
34 500000
304 590 752
277 075
1905 OOO
133 503 400

2 520 833 330
20000

992 183 681
20000

1 003 308131

525 341 518

B.

2019. évi kiadás
osszesen

"'°

-

Nyiregyhaza Megyei Jogu Város Polgarmesten Hivatal
ebből.

·lgazgatasi k1adasok
- Rendszeres pénzbeni ellátás
·Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

Intézményi kiadás összesen

13 001 092 143

10 629 984 691

1845 765 934

525 341 518

Mindösszesen

73 752 793 545

17 450 856 528

55 776 595 499

525 341518

3. oldal

11

11

1

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (11 .7.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE
Nyíregyháza
Kossuth tér l.
4400

yíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évre szóló költségvetését, a költségvetés
vitelének szabályait a 2019. február 7-én tartott Közgyűlésen a 2/2019. (II.7.) számú rendelettel
megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlést, a7. érintett
bizottságokat elő7.etesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri,
annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2019. február 1-én
kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2019-es évre vonatkozó költségvetést
korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.
Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban
megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen
köny\'Vizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján
készítettük cl, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.
Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése,
arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához.
Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása
megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely
a megalkotáshoz szükségesek.
A 2/2019. (11.7.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Közgyűlése jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen
az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:
•

Keresztül kell vezetni a pénzügyi teJTen a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1 / b. és 1/ d. mellékletek) pénzügyi
vonzatait.

•

J\ központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt
pótelőirányzat

átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a
bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.

11

111
•

A Magyar Államkincstár értesítése alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett
munkavállalók részére a 2019. szeptember - 2019. december hónapokban a személyi
juttatással kifizetett bérkompenzáció lebontása, az intézmények költségvetésébe eredetileg
szerepeltetett kulturális illetménypótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék
valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegének a ténylegesen kifizetésekre
történő korrekciója az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
részére, melynek fedezete a központi költségvetésből biztosított. (1 / c. melléklet)

•

A közhatalmi bevételek között szereplő iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, illetve
adópótlék és bírság előirányzatának emelésére kerül sor az eddig tervezett adóbevételek
teljesülésére, a várható feltöltések összegére, továbbá az országosan prognosztizált
gazdasági teljesítmény idei növekedésére tekintettel. Az időarányos teljesülést
figyelembevéve viszont
mint kifutó adónem - csökkenteni javasolják a termőföld
bérbeadásából származó jövedelem előirányzatát.

•

,\ Sóstó-Gvógyfürdók Zrt. részére biztosított 243.000.000 Ft tagi kölcsön visszafizetése a
Sóstó hoteÍ átadás és a számlázás csúszása miatti Afa visszatérítés késése, illetve a Sóstó
Hotel és Tófürdő kapcsán felmerült többlet beruházási költségek növekedése forráshiányt
keletkeztetett, mely hátráltatja a kölcsön visszafizetését 2019. évben. A tagi kölcsön
visszafizetésének határideje 2020. február 15. napjáig került meghosszabbításra, így a
bevétel 2020. évre húzódik át. A tervezett 140.000.000 Ft tagi kölcsön összegét
40.000.000 Ft-ra javasolják csökkenteni.

•

1\

•

Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk
többletfeladatok intézményi költségvetésbe

NYÍRVV Nonprofit Kft-vcl kötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításával összhangban szükséges átvezetni az önkormányzat költségvetésében is a
módosításokat.

a

költségvetés módosítását
lebontása miatt.

az

évközi

történő

,\városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.
A 2019. december 19-i Közgyűlés napirendi pontjaként szerepló Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló
előterjesztés főbb m ódosításait az alábbi szám okkal fogadom el.

Ft-ban
1

E redeti

Telen módosítás

36 282 191 083

35 884 976 261

36 965 446 646

37 867 817 284

Költségvetési kiadások

61 871 367 617

61376 523 433

binanszírozás kiadás

11 376 270 112

12 376 270 112

Költségvetés összesített hiánya

25 806 176 534

25 708 547 172

Összes bevétel

73 247 637 729

73 752 793 545

73 247 637 729

73 752 793 545

Me~evezés

1

Költségvetési bevételek
Finanszírozási bevétel

1

Összes kiadás

11

1

2

11

Költségvetés összesített hiánya

Me

evezés

Működési többlet
Költsé rvctés felhalmozási hián a

Ft-ban

Eredeti össze
246 790 546
26 052 967 080

elen össze
186 635 239
25 895 182 411

Az Aht. 23.§. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költsé~'etés hiányát
mely forrásokból finanszírozza a7 Önkormányzat. A hiánya forrása:
>- 23.208.547.172 Ft-ot a koltségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
>- 2.500.000.000 Ft Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő
részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011.
évi CXCV. törvény, valamínt az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIl.31.)
kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra
javasolja.
Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök táJékoztatására szolgál, és
nem szabad más célra felhasználru vagy más felek között szétosztaru.

Nyíregyháza, 2019. december 13.

\ 1
Piroska Sándorné

Varga János
Kamarai tag könyvvi::.sgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK. tagsági szám: 002059

Ügyvezető igazgató

VERSA T ILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/165-1/2019 .
Ügyintéző: Patóné/Szabóné

ELŐTE RJ ESZTÉS
- a Közgyűléshez az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

-f>~~~

Ferenc
polgármester

L

v'

;iwli enyhért
al po lgármester
J

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az e l őterjesztés törvényességi
személy aláírása:

e llenőrzését végző

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

'
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
WWW.h'° A.lGYHAlA.HU

N y

R EG Y HÁ Z A

1111

1

z.

Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a értelmében
a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási
területén a tankerületi központ valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

által

fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési
napokon, valamint az iskolai tanítási napokon biztosítja az étkezést, és ezért az intézményi térítési
díjat az önkormányzat állapítja meg.

Az intézményekben kiszolgált étkeztetés nyersanyagnormáit, térítési díjait a Közgyűlés a 2018.
december 20-i ülésén vizsgálta felül és a 235/2018. (Xll.20.) számú határozatával 2019. január 1-i
hatállyal módosította .
Az Önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátásban résztvevő egyik cég részéről javaslat
érkezett a jelenlegi - Közgyűlés által jóváhagyott -

élelmezési nyersanyagnorma emelésére

vonatkozóan .
A jelenleg érvényben lévő élelmezési nyersanyagnormákat áttekintettük a saját konyhát üzemeltető
intézmények vezetőivel, az ő javaslatuk, valamint a KSH által közzétett inflációs rátákat is figyelembe
véve a nyersanyagnormák 5 %-os emelésére teszünk javaslatot.
A javaslat az érintett ellátottak, (szülők) teherviselő képességét is figyelembevételével került
kialakításra ellátási formánként.
A tervezet az érintett szolgáltatókkal ismertetésre került.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozattervezetben javasolt élelmezési nyersanyagnormák jóváhagyására .

Nyíregyháza, 2019. december 16.

ács Ferenc
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Melléklet a GAZD/165-1/2019. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Közgyűlésének

„./2019.{Xll.19.) számú
határozata
az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról

A

Közgyűlés

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában 2020. január 01-től az alábbi élelmezési nyersanyagköltségeket állapítja meg:
Forintban!
Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

389

105

494

466

126

592

- reggeli

97

26

123

116

31

147

- tízórai

39
194

11

50
246

46

13

59

52

233

63

296

59

16

75

71

19

90

Megnevezés

Bölcsőde (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna)

- ebéd
- uzsonna
Szociális intézmények
- Idősek Szociális Otthona

836

226

1062

1003

271

1274

- reggeli

167

45

212

200

54

254

- tízórai

64

18

82

21

98

- ebéd

351

95

446

114

535

20
62

96
291

230

1080

54

254

- uzsonna

63

17

- vacsora

191

51

80
242

709

191

900

- reggeli

167

45

212

- ebéd

351

95

446

77
421
76
229
850
200
421

114

535

- uzsonna

191

51

242

229

62

291

Oktatási intézmények
Óvoda (tízórai, ebéd,
uzsonna)

361

97

458

432

117

549

- Idősek Klubja

- tízórai

75

20

95

90

24

114

- ebéd

228

61

289

273

74

347

- uzsonna

58

16

74

69

19

88

CT_;
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Alapnorma

Diétás norma

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

442

119

561

531

143

674

- tízórai

80

21

101

96

26

122

- ebéd

288

78

366

346

74

20

94

89

93
24

439

- uzsonna

446

120

566

535

144

679

- tízóra i

80

21

101

96

26

122

- ebéd

291

79

370

350

94

444

- uzsonna

75

20

95

89

24

113

- általános iskola

291

79

370

350

94

444

- középiskola

316

85

401

379

102

481

797

215

1012

957

258

1215

- reggeli

157

42

199

188

51

239

- tízórai

80

21

101

96

26

122

- ebéd

288

78

366

346

93

439

- uzsonna

74

113

252

89
238

24

198

20
54

94

- vacsora

64

302

697

188

885

837

226

1063

- reggeli

166

45

211

199

54

253

- ebéd

316

85

401

379

102

481

- vacsora

215

58

273

259

70

329

1050

283

1333

1259

340

1599

- reggeli

256

69

325

306

- ebéd

478
316

129

607

573

83
155

389
728

85

401

380

102

482

Megnevezés

Általános iskola 1.-4.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)

Általános iskola 5.-8.osztály
(Tízórai, ebéd, uzsonna)

Nyersanyag
norma

ÁFA

ÁFA-val
növelt
összeg

113

Menza

Diákotthon, kollégium
- általános iskola (teljeskörű)

- középiskolai, szakiskolai
tanulók (teljeskörű )

- sportkollégium

- vacsora
Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Valamennyi érintett költségvetési szerv vezetője
4. Elamen Zrt vezérigazgatója (1095 Budapest Soroksári út 98.)
S. Hungast Vitai Kft vezérigazgatója (1119 Budapest, Fe hérvári út 85.)
6. MARTIN-INVEST Kft ügyvezetője (4400 Nyíregyháza, Ipari út S.a)
7. START Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u.32.)
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524 501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Iktatószám: VFEJL/15-47 /2019.
Ügyintéző: Pató István

ELŐT ERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza és t érsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt M enedzselő Egység 2019. évi tevékenységére

~~:~~d~
. ~t=7.
Pató István

osztályvezető

törvényességi véleményezést végző

. sz·~~'f'".í:~:-.:.
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
f

Fa ragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Vélemé nyező

-

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A Közgyűlés 2015. december 17-ei ülésén döntött a PIU fenti személyi összetételérő l és
egyetértett a PIU tevékenységének és személyi összetételének Polgármester általi folyamatos,
évenkénti felülvizsgálatával.
A projekt jelenlegi személyi összetétele:
Dr. Podlovics Roland PIU vezető
Pató István önkormányzati kapcsolattartó
Manyák Péter projekt koordinátor
Dr. Bagaméry-Szalay Róbert (Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda) jogi és közbeszerzési szakértő

A PIU 2019. évben végzett munkájáról készült beszámoló jelen
(1 .sz. melléklet).

előterjesztés

mellékletét képezi

A PIU fenntartási időszakban végzendő további feladatai
(2016.06.07. - 2021.06.06.)
A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) e l őírásai alapján a támogatott tevékenység akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vá llalt kötelezettség t eljesü lt és a Kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredménye iről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentését
(továbbiakban: PFJ, ZPFT) benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, va lamint a záró jegyzőkönyv
elkészült.
A TSZ aláírásával a kedvezményezett S év fenntartást vállalt. A projekt befejezését jóváhagyó
levélben ezzel összefüggésben az IH dátumszerűen is rögzítette a fenntartá si időszakot, amelyet az
előzőekben részletesen ismertettünk. A Pá lyázati Felhívásban a támogató e l őírta, hogy a
Kedvezményezett a projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (továbbiakban PIU)
köteles létrehozni. A Kedvezményezett köteles a PIU működését biztosítani a Projekt teljes
megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő
Szervezet jogosult meggyőződni. A Projekt teljes megvalósítása a pályázat során vállalt fenntartási
időszakot is magába foglalja, a projekt teljes megvalósítása, illetve zárása a projekt záró jegyzőkönyv
kiadásával fejeződ ik be .
A fenntartási időszakban a Kedvezményezettet terhelő feladatokat az alábbiakban fog laljuk össze
(Feladatok) :
•
rend szeres éves fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása a Közreműködő
Szervezetnek a fenntartási időszakba n,
• az egyes létesítmények, építménye k állapotának fo lyamatos figyelemmel kísérése, az előírt
időn belüli utóvizsgálati eljárások lefolytat ása,
• megfigyelési időszak igazoló jelentésének (szennyvíztisztító telep) elkészítése, jóváhagyása,
• a feltárt, illetve az üzemeltető által bejelentett hibák e ll enőrzése, dokumentálása,
nyilvántartásba vétele,
• a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányok kijavíttatása a vállalkozóval,
• a garanciális időszak alatt a garanciális nyilvántartások vezetése, frissítése, ellenőrzése,
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•
•

garanciális viták rendezése, egyeztetések lebonyolítása a vállalkozókkal,
javaslat a szerződés szerint felszabadítandó biztosítékok feloldásának engedélyezésére,

•
•
•

a visszatartott összegek egyenlegének igazolása,
a teljesítési igazolás elkészítése és kiadása,
a még érvényben lévő, szerződés szerinti biztosítékok feloldásának engedélyezése,

•
•

a záró kifizetési igazolások és teljesítési igazolások kiadása.
garanciális időszakban felmerülő igények, jogviták rendezése, szükség esetén bírósági
eljárásokban történő közreműködés és jogi támogatás nyújtása,
bizonyítási dokumentációkkal kapcsolatos eljárások kezdeményezése és lebonyolítása
(igénybejelentések, bírósági végzések, stb),

•
•
•
•

jogi eljárások szervezése és lebonyolítása,
ellenőrzéseken történő személyes részvétellel az ellenőrzés eredményességének elősegítése,
tájékoztatások megadása, a szükséges dokumentumok bemutatása,
szabálytalanságok kivizsgálásában történő részvétel, az eljárásokban a kedvezményezett jogi
támogatása

A Projekt lezárása: 2021. június 06.

A PIU tevékenységei vonatkozásában a folytonosság biztosítása szükséges. A PIU szervezeti felépítés
és személyi összetétel garantálja a projekt sikeres lezárását, hiszen a megvalósítási időszak feladatait
is a PIU jelenlegi tagjai végezték el, ezért részletesen ismerik a program megvalósításának minden
elemét és körülményét, szerződéses hátterét és a kapcsolódó dokumentációk teljes tartalmát. A PIU
tevékenységében a folytonosság fenntartása különösen fontos szerepet kap a Projekt várható
ellenőrzéseinek eredményes lebonyolítása során .
A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás
felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság,
egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.
Ilyen szervezetek különösen :
•
•
•
•

Közreműködő Szervezet,
Támogató,
Miniszterelnokség központi koordinációs szerve
a Fejezetek ellenőrzési szervei,

•
•

Igazoló Hatóság,
A Kormány által kijelölt

•
•
•

Kincstár,
Állami Számvevőszék,
az Európai Bizottság illetékes szervei és az Európai

belső ellenőrzési

szerv,

Számvevőszék .

A Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések
alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen és a szükséges dokumentumok rendelkezésre
bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való
hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített
jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja .
Figyelemmel arra, hogy a projekt befejezése az erről szóló jóváhagyó levélben rögzített 2016.06.07.
napján valósult meg, ezért vélelmezhető, hogy a nagyprojekt megvalósulásának ellenőrzésére a
következő időszakban kerül sor. Az EUTAF által lebonyolított ellenőrzések a projekt megvalósítás
időszakának egy ré szét ölelték fel, nagy valószínűséggel rövidesen sor kerül az utolsó időszak
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ellenőrzésére

is. Kiemeljük, hogy nagyprojektek esetében minden esetben megtörténik az EU
Bizottság illetékes szervei által végzett ellenőrzés, amelyre a fenntartási időszakban feltétlenül
számítani kell.
Az

Innovációs és Technológiai

Minisztérium Környezeti és

Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Szervezési és Koordinációs Osztálya
2019.09.18. napján helyszíni
vállalt, a fenntartási

ellenőrzést

időszakban

folytatott le, amelynek célja a Támogatási

Szerződésben

meghatározott kötelezettségek teljesítése és a projekttel kapcsolatos

dokumentumok nyilvántartása és megőrzése volt.
A helyszíni

ellenőrzésről

jegyzőkö nyv

készült. Az

ellenőrzés

során

hiányosság nem került

megállapításra .
A fentiekben leírtak alapján a PIU fenntartása - személyi összetételének módosítása nélkül - továbbra
is indokolt. A PIU tevékenységének és személyi összetételének folyamatos, évenkénti felülvizsgálata
szükséges. Javasoljuk, hogy ennek felülvizsgálatát T. Közgyűlés Polgármester hatáskörébe utalja. A
következő felülvizsgálat legkésőbbi időpontja 2021. év január.
Kérjük a T. Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetben foglaltak szerint
döntését meghozni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. december 12.
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l .sz. Melléklet a VFEJL/ 15-47/201 9 .sz. előterj esztéshez

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA
Projekt Menedzsment Egység
4400 Nyíregyháza, Tó utca S.

BESZÁMOLÓ
Nyíregyháza Város Polgármestere részére
a Projekt Menedzsment Egység 2019. évben végzett munkájáról
Projekt megnevezése és azonosító száma:
Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programja
KEOP 1.2.0./2F-2008-0005

Összeállította:

PIU-vezető
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BESZÁMOLÓ
a Projekt Menedzsment Egység 2019. évben végzett munkájáról
Előzmények:

A Projekt Záró Elszámolási Csomag jóváhagyásáról 2016. június 23. napján kiadott levélben
(KHVF/3434-10/2016-NFM K-2016KEOP-l.2.0/2F-0144398/308) az IH megjelölte a
fenntartási időszak kezdetét, a1 első Projekt Fenntartási Jelentés (PFf) benyújtásának
határidejét, valamint a fenntartási időszak végét, amely egyben a projekt zárás időpontját
határozza meg.
Ezek az időpontok az alábbiak:
•
•
•
•

Fenntartási időszak kezdete: 2016.06.07.
Fenntartási időszak vége: 2021.06.07.
Évente PFJ benyújtása, első jelentés benyújtásának határideje: 2017 .06.21.
Projekt zárása: 2021.06.07.

A Projekt zárására 2021.06.07. napját követően kerül sor, addig teljesíteni kell a fenntartási
esedékes szerződéses kötelezettségeinket, amelyről kü lön fejezetben nyújtunk
tájékoztatást.
időszakban

A Mérnök megbízási szerződésének megfelelően a műszaki átadás-átvételek időpontjától
megkezdte a garanciális hibák kezelésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítését.

A Projekt Menedzsment Egység 2019. évben végzett munkája
A Projekt Menedzsment Egység (továbbiakban: PIU) 2019. évben végzett munkája az alább i
feladatokhoL. kötődött:
1. A Támogatási szerződéshez kapcsolódó feladatok.
2. Garanciális időszakban bejelentett hibák kezelése, javítások elvégeztetése és
ellenőrzése, garanciális kötelezettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.
3. Létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, utóvizsgálati eljárások lebonyolítása,
megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások kiadása.
1. A Támogatási

szerződéshez

kapcsolódó feladatok:

A Támogatási Szerződés értelmében elkészítettük a 3. Projekt Fenntartási Jelentést
(továbbiakban: PFJ), amely 2019.06.21. napján került benyújtásra. A jelentést az IH
2019.08.26. napján elfogadta.
A jelentés az alábbi

előre

megadott témakörökre terjedt ki:

1. Jelentés azonosító adatai, nyilatkozat.
2. Indikátorok.
3. Esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása.
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4. Környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása.
5. Arányosított bevételek.
6. Jelentést alátámasztó dokumentumok.
A következő PFJ benyújtásának határideje: 2020.06.21.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Ener giahatékonysági Opera tív
Progra mokért Felelős Helyettes Álla mtitká ri Titká rság Szer vezési és Koordiná ciós
Osztálya részéről 2019.09.18. napján helyszíni ellenő rzést folytattak le, amelynek célja a
Támogatási Szerződésben vállalt, a fenntartási időszakban meghatározott kötelezetlségek
teljesítése és a projekttel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása és megőrzése volt.
A helyszíni ellenőrzésről
megállapításra.

jegyzőkönyv

készült. Az

ellenőrzés

2. Garanciális hibák kezelése, javítások elvégeztetése
köteleLettséggel kapcsolatos viták rendezése a vállalkozókkal.

során hiányosság nem került

és

ellenőrzése,

garanciális

A garanciális időszak az elkészült Létesítmények átadás-átvételétől számított 5 év időtartamban
áll fenn.
A Mérnök megbízási szerződése alapján gondoskodik az Üzemeltető által bejelentett hibák
nyilvántartásáról , kivizsgálásáról és kijavíttatásáról, a műszaki felügyeletről.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2015.03.09.-2019.11.18.
kezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat:
Szerződés

Bejelentett
hibák

Nem
garanciális

(db)

(db)

1

időszakban

bejelentett hibák

Vitatott

Garanciális
hiba

Garanciában
kijavított

Javítás
folyamatban

(db)

(db)

(db)

(db)

2
S LOT 1
58
0
56
2
SLOT2
3
1
0
4
45
LOT 1
49
0
LOT2
35
2
0
33
LOT3
6
0
0
6
LOT4
17
0
0
17
LOT5
l
l
0
0
LOT6
0
0
0
0
Összesen
169
9
0
160
Egy esettben az ingatlan tulajdonosa elzárkózatt a bekötés javításától
Egy esetben az Üzemeltető nem kérte a javítást, maga javította

56.,
2
44
33'
6
17
l

0
159

0
0
1
0
0
0
0
0
1

Garanciális viták rendezése
A 2018. évben a LOT 1 szerződés keretében az Üzemeltető által bejelentett 6. (Arany J. úti
átemelő) és 37. (Bujtos utcai átemelő) számú hiba esetén az érintett kivitelező (KEVIZ 21. Kft)
vitatta garanciális kötelezettségét, így a javításoknak nem tettek eleget. A vitatott hibák az
átemelőkben meghibásodott szivattyúkkal voltak kapcsolatosak. A vita rendezése érdekében a
PIU egyeztető megbeszélésre hívta a Vállalkozó képviselőit.
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A megbes1élés eredményeként a Vállalkozó független műszaki szakértőt bízott meg a tárgyi
szivattyúk meghibásodásának és azok okainak kivizsgálására és megállapítására.
A vizsgálatokat a szakértő 2019. év elején fejezte be, amelyről jelentését benyújtotta. A PIU
megállapította, hogy a jelentés többféle lehetséges okot is megjelölt, azonban semmilyen olyan
utalást nem tartalmazott, hogy a meghibásodások az üzemeltetéssel kapcsolatos hibákra lettek
volna visszavezethetők. Ennek megfelelően a PIU a Vállalkozó garanciális kötelezettségét
megállapította és felszólította a Vállalkozót, hogy a garanciális kötelezettségének tegyen eleget.
A vita mielőbbi rendezése érdekében a PIU egyeztető tárgyalás megtartását kérte a
Vállalkozótól, amelyre 2019. május 10. napján került sor. Az egyeztető tárgyalás
kompromisszummal, de eredményes volt, a Vállalkozó az Arany J. úti átemelő szivattyújának
garanciális hibajavítását vállalta, míg a Bújtos utcai átemelőben lévő szivattyúk elkopott
járókerekeinek cseréjét az Üzemeltető vállalta elvégezni.
A beszámolási

időszakban,

2019. évben újabb garanciális vita nem keletkezett.

A LOT 1 szerződés keretében a Gálya utcában bejelentett garanciális hiba rendezése
folyamatban van, amely az ott létesített házi átemelők telepítési helyével kapcsolatos, az
üzemeltetést azonban nem érinti. Néhány házi átemelő a szabályozási vonalon kívül,
közterületen került elhelyezésre, amely az ott tervezett útépítéssel kapcsolatosan vet fel
megoldandó problémákat. Ennek egyeztetése a Vállalkozóval, a tervezőkkel megkezdődött. A
hibabejelentés rendezésével kapcsolatosan a Vállalkozó együttműködéséről tájékoztatta a
Mérnök szervezetet.
Garanciális hibák kijavításával kapcsolatos intézkedések
A Mérnök szerződéses kötelezettségének keretében gondoskodik az Üzemeltető által
bejelentett hibák kivizsgálásáról, garanciális hibák kijavíttatásáról.
A Mérnök a hibák bejelentéséről, kijavításukról dokumentumokkal alátámasztott nyilvántartást
vezet, amelyet havonta aktualizált tartalommal megküld a PIU részére.
A PIU a havonta megtartott üléseken beszámoltatja a Mérnököt a bejelentett hibák kijavításának
aktuális státuszáról, szükség esetén döntéseket hoz a szükséges intézkedések megtételére.
A beszámolási időszakban több esetben előfordult, hogy a hiba kijavításában a vállalkozók
késedelembe estek. Ezekben az esetekben a PIU felszólította a Mérnököt, hogy írásban szólítsa
fel a vállalkozókat a hibák kijavítására. A felszólításoknak a vállalkozók eleget lettek. A
késedelmes hibajavításokkal kapcsolatos intézkedéseket a PIU ülésekről készített
jegyzőkönyvek tételesen tartalmaz7ák.
3. A Létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, utóvizsgálati eljárások lebonyolítása,
megfigyelési időszaki zárójelentések elkészítése, teljesítési igazolások kiadása.
A LOT3 szerződés keretében végzett csatornaépítés 5 éves garanciális időszaka lejárt, a Mérnök
2018.12.13. napján a Teljesítési Igazolást kiadta a vállalkozó részére (TRIGON !NYEST
Építőipari Kft.)
A II. sz. Szennyvíztisztító Telep garanciális időszaka 2019.11.27. napján lejár, így a Teljesítési
Igazolás kiadása folyó év december hónapjában várható.
A PIU munkarendje, alátámasztó dokumentumok
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A PIU rendszeresen ülést tart, amelynek napirendjén az aktuális feladatok szerepelnek. Az
üléseken a PIU tagjain kívül rendszeres részt vesz a Mérnök és az Üzemeltető képvise l ője,
valamint az adott napirend megtárgyalásához szükséges meghívottak.
A PIU a beszámolási

időszakbab jelen

beszámoló benyújtásáig 5 alkalommal ülésezett.

Az ülésekről jegyzőkönyv kés.lült. A jegyzőkönyvet a készítője, valamint két hitelesítő személy
kézjegyével látta el.

A PIU tel'ékenységét a-:. alábbi dokumentumok támasztják alá:
Tárnogatási
•
•
•

szerződéssel

kapcsolatos dokumentumok:

3. sz. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) benyújtása (2019.06.21.)
A PFJ elfogadása (2019.08.26.)
IH Helyszíni ellenőrzés (2019.09.18.)jegyzőkönyv

Garanciális hibák kezelésével kapcsolatos dokumentumok
•

•

•

•
•

Üzemeltető hibabejelentő levelei (eredeti példány a mérnök dokumentumai között kerül
megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák bejelentéséról vezetett nyilvántartás
tételesen rögdti)
Mérnök intézkedése a Vállalkozó felé a hiba kijavítására (eredeti példány a mérnök
dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák
bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
Vállalkozók észrevételei a garanciális hibabejelentéssel kapcsolatosan (eredeti példány
a mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre, iktatószámokat a garanciális hibák
bejelentéséről vezetett nyilvántartás tételesen rögzíti)
A létesítmények éves felülvizsgálati és utóvizsgálati jegyzőkönyvei (eredeti példány a
Mérnök dokumentumai között kerül megőrzésre)
Garanciális hibák bejelentéséről vezetett, havonta aktualizált nyilvántartás (elektronikus
formában készül)

P!U ülésekjegyzőkönyvei
•
•
•
•
•

PIU
PTU
PIU
PIU
PTU

ülés jegyzőkönyve 2019.02.18.
ülés jegyzőkönyve 2019.04.15.
ülés jegyzőkönyve 2019.05.03.
ülés jegyzőkönyve 2019 .09 .13.
ülés jegyzőkönyve 2019. 1 1.18.

Nyíregyháza, 2019. december 11.

Dr.

Poct~1s
PJ~~\ető

Roland

(

2.sz. Melléklet a VFEJL/15-47 /2019.sz. előterjesztéshez
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ /

2019. {Xll.19 .} sz.

határozata
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához
létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységéről

A Közgyűlés
a Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja;
a Projekt Menedzselő Egység további fenntartásával - személyi összetételének
módosítása nélkül - egyetért;
a Projekt Menedzselő Egység tevékenységének és személyi összetételének
Polgármester általi folyamatos, évenkénti felülvizsgálatával egyetért.

1.
2.
3.

Határidő:

2021. január 31-ig

Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatot kapják:
1. a Közgyűlés tagjai
2. a jegyző és a Polgármesteri Hivatal
3. Projekt Menedzselő Egység tagjai

belső

~

\

))

NYIREGYHAZA

szervezeti egységeinek vezetői

NYÍREGYHÁZA
P
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

8

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E·MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/ 288-3/2019.
Ügyintéző: Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

a Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsba
delegálandó személy megválasztására

(

--

Pató István

városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

1

I

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

Véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

-

\ ))NY

REGYHÁZA

kabinet

vezetője

Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulást {továbbiakban:
Társulás) az érintett tagönkormányzatok 2006. évben a települési szilárd hulladék kezelésére,
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésére és fenntartására hozták létre. A Társulás
működését

a Társulási megállapodás és a Társulás Alapító Okirata szabályozza.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdá lkodási Társulás Társulási Tanácsa
2013. júniusában fogadta el a módosított Társulási megállapodást, a 4/2013. {VI. 26.) számú
határozatával. Miután minden tagönkormányzat képviselő testülete elfogadta a Társulási
megállapodás módosítását, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában 2014.
szeptember 11-ei hatállyal átvezetésre került.
Társulási megállapodás legfontosabb változása a IX. Belső szervezeti rendszer pontot érinti.
Ennek értelmében a Tárulási Tanács a társult tagok {jelen esetben 239 települési
önkormányzat) képviselő testületei által delegált képviselők összességéből áll. A tag
önkormányzat képviselő testülete határozatban jelöli ki a delegált személyt, illetve akadályoztatása esetén - a delegált helyettesítő személyét.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi évektől eltérően - amikor a tagönkormányzatokat a Társulási
Tanácsban a polgármesterek automatikusan képviselhették - a polgármestert is delegálni
szükséges a képviselő testületnek.
Az Önkormányzat tisztségviselőinek nagy leterheltségére tekintettel célszerű a delegált személy
mellett két állandó helyettesítő személyt is megválasztani, ezért amennyiben a delegált képviselő
akadályoztatása esetén nem tud részt venni a Társulási Tanács ülésén, úgy nem szükséges a
képviselő testületnek a helyettes megbízására vonatkozó eseti határozatot hozni.

Mindezek értelmében kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

tárgyalja meg és a

határozat-tervezetet a melléklet szerint fogadja el.

-

Nyíregyháza, 2019. december 09.

Pató István )"
osztályvezető

WWW.NYllllGYHAZA.HU
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Melléklet a VFEJL/288 -3/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

... .. ./2019.(Xll.19.) számú
határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztásáról

A Közgyűlés
1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá nak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletére, delegált
tagként állandó jelleggel dr. Kovács Ferenc polgármestert megválasztja.
2. A delegált tag akadályoztatása esetén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási

Társulás

Társulási

Tanácsában

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának teljeskörű képviseletére Jászai Menyhért alpolgármestert, valamint
Tormássi Gézát a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökét

felhatalmazza.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

A határozatot kapják:
A

Közgyűlés

tagjai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdá lkodási Társulás

-
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REGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZŐJE

NYÍREGYHÁZAMEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTREI HIVATALA
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

„

Ügyiratszám: KFEÜ/317-7/2019.
Ügyintéző: Bodrogi László

Előterjesztés

- a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról

/.v9---

·················'······················„.„.„.„.„.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Kása Brigitta
aljegyző

. . . .Cd. ... . . . . ..
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

//
e,~)
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Tisztelt Közgyűlés!

A közterületi

képfelvevők

elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre

vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42-42/ A. §-ai,
valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7- 7/A. §-ai
jelölik ki. A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhatalmazza közterületi képfelvevők
elhelyezésére, üzemeltetésére.
A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek
feladatot - a Ktftv. keretei közt - törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is
megállapíthat. A 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet alapján a városban működő térfigyelő
kamerarendszert a közterület-felügyelet üzemelteti.
A felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri
hivatal honlapján közzéteszi.
A 2002-ben és 2008-ban telepített kamerák képein kívül a város valamennyi térfigyelő kamerája a
közterület-felügyelet ügyeleti központjába játssza be a képeket. Az ekkor kihelyezett 12 db kamera
képei viszont az Érkerti Rendőrőrsön kialakított megfigyelőközpontba továbbítódnak. A későbbi
telepítésű kamerák közül az Érkert és Huszártelep egyes részeit figyelő kamerák képei párhuzamosan
az Érkerti rendőrőrsön és a Közterület-felügyeleten is láthatóak.
A felügyelet ügyeleti központjában a beérkező képeket a felügyelők 24 órás szolgálat keretében
figyelik, szükség szerint jelzéseket adnak vagy adatokat szolgáltatnak a rendőrség felé.
Az utóbbi időben több olyan műszaki hiba fordult elő az Érkerti rendőrőrs központjában lévő
eszközökben, amikor ott nem volt kép, a felügyeleten viszont igen.
Az ott elhelyezett eszközök Önkormányzati tulajdonban vannak, ennek megfelelően azok
javíttatásának a költségét is az Önkormányzat fedezi.
A fentiek miatt indokolatlan az Érkerti rendőrs kameraközpontjának a fenntartása, amelynek
megszüntetéséhez az előterjesztés mellékleteként csatolt főkapitányi levél szerint a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság hozzájárult.
A megszüntetéssel egyidőben az Érkerti Rendőrőrsön lévő eszközök áthelyezésre, a 12 db kamera
képei bejátszásra kerülnek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába.

CT_;

NYIRE-GYHAlA

Az 2002-ben és 2008-ban telepített kamerák és az általuk megfigyelt terület:
kamera helye

kamera típusa

Arany János utca Állomás tér sarok
közvilágítási oszlopon

megfigyelt terület
Arany János utca Szarvas utca

1 db forgó

felé, Állomás tér

Szarvas utca-Kígyó utca
körforgalom közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Búza téri piaccsarnok előtt saját
oszlopon

1 db forgó

Rákóczi utca-Búza utca sarok saját
oszlopon

1 db forgó

Móricz Zsigmond utca a Debreceni
úti felü !járónál közvilágítási
oszlopon

ldb forgó

Szarvas utca két irányba, Arány

Piaccsarnok előtti terület, Rákóczi

Petőfi téri autóbuszállomás

területén közvilágítási oszlopon

utca két irányba
Búza téri nagy parkoló, Búza utca,
Rákóczi utca két irányba
Móricz Zs. utca, Debreceni úti
felüljáró
Petőfi

Petőfi

utca-Széchenyi utca sarok,
Park üzletháznál közvilágítási
oszlopon

János utca állomás felé, Kígyó utca

1 db forgó

2 db forgó

utca-Széchenyi utca
kereszteződés

Autóbuszállomás területe
Vasútállomás előtti

Vasútállomás előtti gombasornál
közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Vasútállomás főbejárata felett
épület falán

1 db forgó

Vasútállomás utas váróterem
épület falán

1 db forgó

Vasútállomás l -es vágány

1 db forgó

autóbuszmegálló, Állomás téri
gombasor
Vasútállomás főbejárata előtti
terület, állomás tér
váróterem területe
peront két irányba

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. december 11.

Dr. Kása Brigitta
aljegyző

Bo~László

felügyelet-vezető

„
1. számú melléklet a KFEÜ/317-7/ 2019 . számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A kamerák bejátszása az közterület-felügyelet ügyeleti központjába szükségessé teszi a rendelet
mellékletének a módosítását.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet módosításával a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a
térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a Közterület-felügyelet
tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba látogatók
biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható.
A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy az Érkerti rendőrőrsön megszüntetésre
kerülő központ javítását továbbiakban nem kell végezni, 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 felügyelet hatáskörébe tartozó jogsértésekhez kapcsolódó intézkedések
többletfeladatot jelentenek, amelyekre az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rende lkezéseit kell alkalmazni.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Az ügyeleti központ 24 órás szolgálata és a növekvő kameraszám miatt szükséges lenne a közterületfelügyelt
létszámát
akár
segédfelügyelőkkel
növelni,
tárgyi,
üzemeltetési
pénzugy1
forrásokrendelkezésre állnak. A rendszer kezelését végző közterület-felügyelők oktatása biztosított.

V. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következmé nyei közvetetten és közvetlenül is
érvényesülni fognak a megfigyelt közterületek környezetének védelmét, rendjének, tisztaságának
megóvását célzó rendelkezések útján.

2. számú melléklet a KFEÜ/317-7/2019. 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. § Ez a rendelet 2019. december 20-án lép hatályba és az azt

következő

napon hatályát veszti.

3. számú melléklet a KFEÜ/317-7 /2019. számú előterjesztéshez
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Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.} önkormányzati rendelet
módosításáról szóló „„,/„„„„ („„„„.) önkormányzati rendelethez
1.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 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)
Csónakázó és szabadidős tó (Élményt. hátsó
része - Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli
meg)
Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső Élményt. hátsó része -Vegyszertároló sarkánál
lévő oszlopról dél-kelet i irányba futó
sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti

Helyrajzi szám

15087/1

15087/1

15087/2

15087/2

15087/2

15087/2

lépcsőre)

Csónakázó és szabadidős tó - fa stég 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 szaba d idős tó - l é pcsőzetes 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

K7

1

K8

1

K9

1

KlO

1

Kll

1

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15087/2

K12

1

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között
lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt
figyeli meg

15087/ 2

KB

1

K14

1

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

1

K15

1

K16

1

K17

1

K18

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

15079
15079
15079

Fürdőtó

K19

1

keleti partj a mentén lévő oszlopról déli
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15087/2

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

1
36db

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 l évő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába

15079

Fürdőtó

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyel i
meg
Központi park csomópontjánál lévő oszlopról délkeleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Központi park 5enior 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 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

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

Tófürdő

melletti sétányon található oszlopról
nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg
Tófürdő melletti sétányon található oszlopról
keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg

15083/2
15083/2

""•
2.A megfigyelendő területek: Sóst ó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

K37

Kamera típusa
Fix kamera
(2,0 MP IP)
1

K38

1

K39

1

K40

1

K41

1

K42

1

Összesen:

6 db

Kamera azonosító

Kamera helye és az általa megfigyelt terület
Helyrajzi szám
„A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba f utó sétányszakaszt
figyeli meg
„ A" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

„ B" jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„ B jelű Kiszolgá ló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg

15099

„C" jelű Kiszolgáló épület el őtti sétányon lévő
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt
figyeli meg
„C" jela Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő
oszlopról északi irányba futó sétánysza kaszt
figyeli meg

15099

15099

15099

15099

3.A megfigyelendő területek: Sóst ó- 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, ping pa ng asztalok

J5/11

1

Mesekert Játszótér

J6/9

1

Kaviccsal szórt sétány

J7/1

1

Térkő

J8/4

1

Életnagyságú Társasjáték

Összesen:

8 db

Helyrajzi szám
15261

15260

burkolatú bekötő út
15259

4 .A megfigyelendő területek: Belváros
Elhelyezkedés

Megfigyelt terület

db

Belváros
Rákóczi utca l.
Platán Gyógyszertár
Rákóczi utca-Kossuth utca sarok

ldb Forgó
kamera
ldb Forgó
kamera

Hősök

tere

Hősök

tere, Jókai tér, Nagy Imre tér

4db Fix
kamera
4db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
1 db Fix
kamera
1 db fix
kamera

Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba

Bethlen G utca-Kossuth tér sarok
Városháza épültének a falán

1 db fix
kamera

okososzlop, Zrínyi utca sétáló

Városháza erkélye alatt

2 db fix
kamera

Kossuth tér a Városháza

Kossuth téri park keleti oldalán új
oszlopon

2 db fix
kamera

Róma i katolikus templom

OTP előtt a várost bemutató makettnél új
oszlopon

2 db fix
kamera

Dózsa Gy. utca a Korzó felé, illetve a Bocskai utca felé

Kossuth tér a Városháza épületének a
falán

1 db fix
kamera

OTP előtti területet az okososzloppal

Béke ház falán

1 db fix
kamera

Korzó előtti területet az okospaddal

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok
Dob utca
Rákóczi utca- Búza tér Sarok
Búza tér 2 sz . (Nox, Unicum)
Művelődési

Központ

Országzászló tér park új oszlopon

Összesen:

Rendszám felismerés
Holokauszt emlékmű és játszótér mellette
Rákóczi utcát két irányba
Búza teret két irányban
integrált játszótér
Országzászló tér-Zrínyi Ilona utca
előtti

kereszteződése,

a volt bank

okospaddal

előtt

előtti

teret a szökőkúttal

27 db

S.A megfigyelendő területek: Jósaváros
Jósaváros
Korányi út- Ferenc körút Sarok
Ungvár stny. l.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
Sóstói út-Ferenc krt. 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
ldb Fix
kamera

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- Kond utca irányába
Sóstói utat a Stadion irányába

ry

..,

Ószőlő utca - Csaló köz

Korányi utca - Kosbor utca kö rforgalom
Debreceni út - Váci M ihály utca
kereszteződés

Összesen:

2db Fix
kamera
ldb Forgó
kamera
4db Fix
kamera
21 db

Erdei tornapálya irányába- ószőlő uta a Tas utca irányába
Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába -a Korányi utcát a Temető
irányába
Rendszám felismerés

6.A megfigyelendő területek: Örökösföld
Örökösföld
Fazekas János tér 7
Fazekas János tér 15
Fazekas János tér 24
Bocska i utca - Család utca

kereszteződés

Fazekas János tér Móra Ferenc isk.
tornaterme
Lobogó utca 1- 11
Összesen

3db Fix
kamera
3db Fix
kamera
4db Fix
kamera
4db Fix
kamera
ldb Fix
ka mera
3db Fix
kamera
18 db

Fazekas János tér Gomba but iksor, Család utca Örökös üzletház
felé
Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér
Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas
János térre vezető utat
Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak
Fazekas János t éren átvezető járda
Lobogó utca

bevezető

szakasza, hátsó parkoló

7.A megfigyelendő területek: Érkert
Érkert
Árpád utca 49 előtt
Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok

ldb Fix
kamera
4db Fix
kamera

Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz
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

Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az
Érpatak mellett
Érpatak hídját, Toldi utcát

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera

Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca
felé
Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata

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

S.A

megfigyelendő

Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé
Móricz Zsigmo nd utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát

18 db

területek: Huszártelep

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

Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát

2db Fix
kamera
2db Fix
kamera
2db Fix
kamera

Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca
felé
Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé

2db Fix k

A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé

Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvi rág utcát a vége felé

Huszár tér Y kereszteződé s

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
2db Fix
kamera

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dá lia
utcai buszforduló felé
A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába

2db Fix
kamera
ldb Fix
kamera

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé

Viola utca 21.
Viola utca 11.
Huszár téri ABC

A Huszár téri új sportpályát és játszóteret

19 db

Összesen

9. A megfigyelendő területek: Bessenyei tér, Benczúr tér

Bessenyei-Benczúr tér
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon
acéloszlop
Benczúr tér, Múzeum előtt i 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

1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
1 db fix
kamera
9 db

játszótér és környezete
okospad és környezete
Benczúr szobor és környezete
Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei t ér 18 sz. irányába

eső

terület

Krúdy szobor és környezete
Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
szökőkút

és környezete

Színház utca irányába eső terület

10. A megfigyelendő területek: Bujtosi Városliget
Bujtosi városliget
Bujtosi tópart kelti oldal
Belső

körút és pihen ő parkolója

bejáratának

kereszteződése

Bujtosi tó északkeleti sarka

2db Fix

Streetball-pá lya, játszótér

1 db fix

parkoló bejárata, kerékpártároló

kamera
1 db fix

A tó keleti parti sétánya és futópályáj a

kamera
Anyag utca a félsziget bejárata a híd el őtt

1 db fix

A tó nyugati olda lán lévő pihenőpa r k és stég

kamera
A mosdó déli oldalán

1 db fix

tűzrakóhelyek,

kondipark

kamera
A mosdó északi oldalán

1 db fix
kamera

Összesen

7 db

streetba llpálya, játszópark, okospad

11. A Megfigyelendő területek: Tiszavasvári úti Military és KRESZ park
KRESZ park észak-nyugati sarok
közvilágítási oszlopon
KRESZ park északi oldala közvilágítási
oszlopon

2 db fix
kamera

A parkhoz veze tő sétányt északi és déli irányba

2 db fix
kamera

A KRESZ parkot dél-nyugati és dél-keleti irányba

KRESZ park észak-kelet sarok közvilágítási
oszlopon

2 db fix
kamera

KRESZ parkot déli irá nyba, a KRESZ park északi oldalán lévő

A KRESZ park és a Military park között
közvilágítási oszlopon

2 db fix
kamera

KRESZ parkot és Military parkot

A park nyugati oldalán lévő sétányon
közvilágítási oszlopon

3 db fix
kamera

A sétány északi és déli irányba, valamint a Military parkot keleti

Military park dél-nyugati sarok
közvilágítási oszlopon

1 db fix
kamera

M ilitary parkot észa k-ke leti irányba

Mosdó nyugati és keleti bejáratánál

2 db fix
kamera

a mosdó két bej árata e lőtti sétányt

Összesen:

sétány

irányba

14 db

12: A Megfigyelendő területek: Mák utcai kiserdő
A j átszótér észak-nyugati sarka
közvilágítási oszlopon

1 db fix
kamera

ját szóteret délkeleti irányba

A játszótér délkeleti sarka közvilágítási
oszlopon

1 db fix
kamera

játszóteret északnyugati i rányba

A játszótér délnyugati sarka közvilágítási

1 db fix
kamera

játszóte ret északkeletii irányba

1 db fix
kamera

játszóte ret délnyu gati irányba

oszlopon
A játszót ér észak-keleti sarka közvilágítási
oszlopon
Összesen:

4db

13. A Megfigyelendő területek: Nyírszőlős
Szőlőskert

utca-Kollégium utca
új oszlopon

kereszteződés

2db fix
kamera

Szőlőskert

utcát nyugati és keleti irányba, valamint a
ke reszteződést

Arany János Gimnázium és Általános
Iskola tornatermének Kollégium utcai
falán
Sportpálya déli oldalán lévő világítási
oszlopon

1 db fix
kamera

Kollégium utcát a tornateremtől északra

3 db fix
kamera

délnyugati irányba a játszóteret és a mosdót, déli irányba a
játszóteret és a filagóriát, északi irányba a streetball pályát és
sportpályát.

Összesen:

6 db

14. 1. ütemben 2002-ben és 2008-ban telepített kamerák
kamera helye

kamera típusa

Arany János utca Állomás tér sarok
közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Szarvas utca-Kígyó utca körforgalom
közvilágítási oszlopon

1 db forgó

Búza téri piaccsarnok előtt saját oszlopon

1 db forgó

Rákóczi utca-Búza utca sarok saját
oszlopon

1 db forgó

Móricz Zsigmond utca a Debreceni úti
felüljárónál közvilágítási oszlopon

ldb forgó

Petőfi

utca-Széchenyi utca sarok, Park
üzletháznál közvilágítási oszlopon
Petőfi téri autóbuszállomás területén
közvilágítási oszlopon
Vasútállomás előtti gombasornál
közvilágítási oszlopon

2 db forgó

Vasútállomás főbejárata felett épület
falán

1 db forgó

Vasútállomás utas váróterem épület falán

1 db forgó

Vasútállomás l-es vágány

1 db forgó

Összesen:

12 db forgó

Mindösszesen:

205 db

1 db forgó

1 db forgó

megfigyelt terület
Arany János utca Szarvas utca
Állomás tér

felé,

Szarvas utca két irányba, Arány János
utca állomás felé, Kígyó utca
Piaccsarnok előtti terület, Rákóczi utca
két irányba
Búza téri nagy parkoló, Búza utca,
Rákócz i utca két irányba
Móricz Zs. utca, Debreceni úti felüljáró
Petőfi

utca-Széchenyi utca
kereszteződés

Autóbuszállomás területe
Vasútállomás előtti autóbuszmegálló,
Állomás téri gombasor
Vasútállomás főbejárata előtti terület,
állomás tér
váróterem területe
peront két irányba

....
:)

Általános indokolás

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
22/ 2015. {X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.•• ./••••.. ( •..... )önkormányzati rendelethez

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet
üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő ren dszert önkormányzati rendeletben kell
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogy a kamerák hol helyezkednek
el, milyen területet figyelnek meg.

Részletes indokolás
a közterü leti térfigyelő rendszerről szóló
22/2015. {X.30.) önkormányzat i rendelet módosításáról szóló
.... / ... „ .. („ ....) önkormányzati rendelethez
1.§-hoz
Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt
terü letet jelöli ki.
2.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének idő po ntját határozza meg.

(~")
\/..,/

Ny

RE:GYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E·MAI L: POLGARM ESTER@ NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: PKAB/257-6/2019
Ügyintéző: Kovácsné Papp Mária

ELŐTERJESZT ÉS

- a Közgyűléshez -

a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására

<

~~~·~~~~~~·
polgármester

l

~

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
fele l ős osztályvezető

1„ .

„/

Bartók Dávid
Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
Nonprofit Kft.
ügyvezetője

törvényességi véleményezést végző
személy~- aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

••••„• ••• • •.••• •• •••• . . ••• •••••..••••
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

kabinet veze tője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza további fejlődése érdekében fontos, hogy a város a jövőben kiemelt prioritásként kezelje a
gazdaságfejlesztést, ennek keretében aktív befektetésösztönzési tevékenységet folytasson. Mindezek
megalapozásaként készült el a befektetésösztönzési stratégia, valamint akcióterv. A stratégia rövidtávú
prioritásként jelöli meg a helyi befektetésösztönzési támogatási rendszer kialakítását, a befektetésösztönzési
rendelet megalkotását.
A rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a település
ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a Magyarországon
székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén való

letelepedését, illetve az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező

vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek

érdekében az Önkormányzat előnyöket kíván biztosítani vissza nem térítendő beruházásösztönző és
munkahelyteremtő

támogatás nyújtásával - az

előterjesztés

mellékletét képező rendelettervezetben

meghatározott feltételeknek megfelelő-vállalkozások számára.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve került előkészítésre a rendelet-tervezet, melynek főbb elemei az
alábbiak:
Beruházásösztönző támogatás jogcímen

~

az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vagy tudományos és
technológiai park területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy

~

ingatlan bérleti jogának megszerzésére, amennyiben a bérleti jogviszony időtartama legalább öt
éwel meghaladja a beruházás befejezésének dátumát; vagy

~

tárgyi eszköz tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzésére, lízingbe vételére; vagy

~

immateriális javak beszerzésére,

munkahelyteremtő támogatás jogcímen

munkahelyteremtésre nyújtható vissza nem térítendő támogatás

formájában kívánja az Önkormányzat a vállalkozásokat ösztönözni.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beruházás induló beruházásnak minősüljön, és
~

termelési célú beruházás esetén a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a húszmillió
euró összeget vagy az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a beruházás
befejezésének napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt;

WWW.NYIREGVHAZA.HU
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szolgáltató célú beruházás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a
beruházás befejezésének napját

követő

36 hónapon belül elérje a 200 főt.

Húszmillió euró összeget elérő termelési célú beruházás esetén a vállalkozás a kérelem benyújtását követően
újonnan létesített álláshelyek után munkahelyteremtő támogatás jogcímen támogatást igényelhet az egyes
álláshelyek betöltésétől számított 24 hónap időtartamra, amennyiben legalább 50 fős létszámnövekedés
elérését és annak további 24 hónapon keresztül történő fenntartását vállalja.
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet szabályozza a vállalkozások részére juttatandó
támogatás odaítélésének, nyújtásának és elszámolhatóságának feltételeit és eljárási rendjét.
A támogatásban részesülő beruházások fedezetéül biztosítandó önkormányzati forrás éves mértékét
javasoljuk 300 millió Ft összegben betervezni az Önkormányzat 2020-2024. évi költségvetésébe.
2011. január 1. napjától hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése a rendelet
kötelező

tartalmi elemévé teszi az előzetes hatásvizsgálat készítését. Ennek alapján a jogszabály előkészítője

- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot az előterjesztés l.sz. melléklete, míg a
vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásról szóló rendelet megalkotására
vonatkozó rendelet tervezetét a 2. sz. melléklete tartalmazza.
A rendelet-tervezet

készítése során figyelemmel voltunk a közpénzekből

nyújtott támogatások

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (111.22.) Korm .
rendelet, a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (Vlll.27 .) Korm . rendelet,
valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A 37/2011. (111.22.) Korm . rendelet 7. § (1) bekezdése előírja a támogatást nyújtó részére a támogatási
tervezet Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére való bejelentési kötelezettségét, annak megvizsgálása
érdekében, hogy a tervezet megfelel-e a Korm . rendelet által támasztott követelményeknek, nem ütközik-e
uniós normával. A rendelet-tervezetet megküldtük a TVl-nek, akitől a vélemény megérkezett. (3.sz. melléklet)
A javasolt módosítást végrehajtottuk, ismételten leegyeztetve megszületett a végleges dokumentum.
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján a jogszabályi
kötelezettségünknek eleget téve megküldtük a rendelet tervezetet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóságának is, akik állásfoglalásukat továbbították felénk. (4. sz. melléklet)
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Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a dokumentumot
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. december 9.

Tisztelettel:

~vá'es Ferenc

(
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1. számú melléklet a PKAB/257-6/2019 számú előterjesztéshez:

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az új rendelet megalkotásával a társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás a munkahelyteremtés
növekedésével válhat érezhetővé . Ez a következő területeken nyilvánulhat meg: helyi munkaerő
állomány, helyi bérköltségek, társadalmi integrációs folyamatok, vállalkozások, kkv szektor, beszállítói
hálózat, adózási rendszer, helyi adó, oktatás, sport területén. A rendelet megalkotásával az
Önkormányzat a támogatást az éves költségvetési rendeletében erre a célra elkülönített összeg erejéig
nyújthatja.
2.) Környezeti és egészségügyi következményei:

Hatásai nem mérhetők.
3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

4) A jogszabály
következményei:

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A rendelet tervezet megalkotása jó eséllyel segíti a gazdaságélénkülés, a foglalkoztatás és a
fenntartható fejlődés érvényesülését, azzal, hogy hozzájárul a város, illetve a lakosság
életszínvonalának javulásához, erősíti a gazdasági hatalom koncentrációját, valamint megváltoztatja a
gazdaság szerkezetét.
A jogalkotás elmaradásával a fejlesztések mérséklődhetnek, akár el is maradhatnak, amelyek az
előzőekben említett folyamatok erősödése ellen hatnak.
S.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezet elfogadásával a végrehajtás során felmerülő feladatok ellátásához a szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak és az Önkormányzat számára
többletköltséget nem jelentenek.

r
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2. számú melléklet a PKAB/257-6/2019 számú előterjesztéshez:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

.... ./2019.( ...... ) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról

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 1. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a
település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén való letelepedését, illetve az
Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek
érdekében az Önkormányzat előnyöket kíván biztosítani a jelen rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelelő vállalkozások számára beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatás
nyújtásával az Önkormányzat mindenkori költségvetésének figyelembevételével, így jelen rendeletben
szabályozza a vállalkozások részére juttatandó támogatás odaítélésének, nyújtásának és
elszámoltatásának feltételeit és eljárásrendjét.
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon vállalkozásokra (a továbbiakban : vállalkozás), amelyekre az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a vállalkozás a 7. §-ban meghatározottak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén kíván
gazdasági tevékenységet folytatni az 5. alcímben meghatározott feltételek mellett;
b) az a) pont szerinti beruházás induló beruházásnak minősül;
c) a vállalkozás a jelen rendelet szerinti feltételekkel támogatási kérelmet nyújt be a beruházás
megkezdése előtt;
d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát
és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési
határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének
meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági
rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a
továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 13-14. cikke alapján a vállalkozás regionális beruházási
támogatásban részesíthető ."
(2) Az Önkormányzat a támogatást az éves költségvetési rendeletében erre a célra elkülönített összeg
erejéig nyújthatja.
(3) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat csekély összegű (de minimis) jogcímen
nyújtott támogatásaira.

,
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2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;
2. azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti
tevékenység;
3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. {Ill. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom
kockázatelemzés nélkül előzetesen, pontosan kiszámítható;
5. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy
másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott
beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b} az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás
legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit
elégíti ki, továbbá
e) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;
6. beruházás befejezése: a termelési célú beruházás esetén az utolsó eszköz aktiválásának időpontja,
szolgáltató célú beruházás esetén az utolsó létesített álláshely betöltésének időpontja;
7. beruházás megkezdésének napja: a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló
210/2014. (VIII. 27.) Korm . rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 2. pontja szerinti időpont;
8. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti bérköltség;
9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
10. ELÁBÉ: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 36. pontja szerinti fogalom;
11. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;
12. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
13. fenntartási időszak: a beruházás befejezését követő legalább öt év;
14. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 32. pontja
szerinti növekedés;
15. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a csoportmentességi rendelet 1. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti
partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet 1. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti
kapcsolt vállalkozásnak;
16. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális javak;
17. induló beruházás: a Korm . rendelet 3. § 12. pontja szeri nti beruházás;
18. a kérelmet benyújtó vállalkozással egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás: az a vállalkozás,
amely a kérelmet benyújtó vállalkozással a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbia kban:
Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;
19. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti vállalkozás;
20. kutatási infrastruktúra: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
21. létesítmény: a Korm. rendelet 3. § 17. pontja szerinti egység;
22. létesítmény felvásárlása: a Korm . rendelet 3. § 18. pontja szerinti beszerzés;
23 . mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
24. mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti
tevékenység;
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25 . mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti
forgalmazás;
26. nagyberuházás: a Korm. rendelet 3. § 22. pontja szerinti nagyberuházás;
27. nagyvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pont szerinti vállalkozás;
28. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti
vállalkozás;
29. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen
beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szereplő beruházást és a támogatást igénylő
vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó, valamint a
kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem minősülő vállalkozó által a kérelemben
szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a
kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő
beruházást;
30. saját forrás: a vállalkozás által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a
tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem
tartalmazó forrás;
31. szénipar: a Korm. rendelet 3. § 28. pontja szerinti tevékenység;
32. szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak, amelyek
a vállalkozás által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás
az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető
változását vagy bővítését eredményezné;
33. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
34. támogatási időszak: a támogatási szerződés hatálybalépésétől a fenntartási időszak végéig tartó
időszak;

35. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa százalékos formában kifejezve;
36. támogatástartalom: a vállalkozás részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában,
akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer
alapján számított értéke;
37. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
38. tudományos és technológiai park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §
4. pontja szerinti ipari park.
39. vissza nem térítendő támogatás: a jelen rendelet alapján Magyarország hivatalos pénznemében
megállapítandó és folyósítandó visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás;
40. végső elszámolási határidő : a fenntartási időszak lejártát követő hatodik hónap utolsó napja.
3. Kizáró okok
4. § Nem ítélhető meg támogatás
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013 . december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékenykedő
vállalkozás részére, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy
eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának
e lősegítéséhez;
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e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
f) amennyiben a támogatás importáru helyett hazai áru használatától függ;
g) amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.

S. § Nem nyújtható támogatás továbbá:
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
e) szénipari tevékenységhez,
d} szintetikusszál-i pari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,
g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
h} kutatási infrastruktúrához,
i) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás - figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó
rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,
j} munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.
6. § Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére,
a) amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll;
b) amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
e) amelynek önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, illetve részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságga l szemben lejárt esedékességű tartozása van;
d) amely helyi adótartozással vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik vagy
nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte;
e) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyíthatóan valós többletfoglalkoztatási szándék
nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre vállalkozását, szüntette meg korábbi
vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei,
telephelyei között;
f) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
g) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, továbbá
h) az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény - által meghatározott esetekben.
4. Nyújtható támogatások köre

7. § (1) Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében
a) az Atr. 1. melléklete alapján regionális beruházási támogatásnak minősülő beruházásösztönző
támogatás jogcímen
aa) az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vagy tudományos és
technológiai park területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy
ab) ingatlan bérleti jogának megszerzésére, amennyiben a bérleti jogviszony időtartama legalább öt
évvel meghaladja a beruházás befejezésének dátumát; vagy
ac) tárgyi eszköz tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzésére, lízingbe vételére; vagy
ad) immateriális javak beszerzésére, továbbá
b) az Atr. 1. melléklete alapján regionális beruházási támogatásnak minősülő munkahelyteremtő
támogatás jogcímen munkahelyteremtésre
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- különösen a vállalkozás tervezett beruházása költségeinek és nettó árbevétele növekedésének
nagyságát, a megépülő épület méretét, a teremteni kívánt munkahelyek számát, az iparágat és
gazdasági területet, valamint a tervezett beruházással összefüggésben a vállalkozástól beszedhető
helyi adóbevétel várhatóan befolyó összegét figyelembe véve - a jelen rendelet feltételei szerint,
Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és folyósítandó vissza nem térítendő
támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat vállalkozás részére.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogcímen nyújtott támogatás a csoportmentességi rendelet
13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján nyújtható.

S. A támogatás odaítélésének feltételei
8 . § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak
minősüljön, a Korm . rendelet szerint támogatásban részesüljön és
a) termelési célú beruházás esetén a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a húszmillió
euró összeget vagy az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a beruházás befejezésének
napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt;
b) szolgáltató célú beruházás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a
beruházás befejezésének napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt .
(2) Húszmillió euró összeget elérő termelési célú beruházás esetén a vállalkozás a kérelem benyújtását
követően újonnan létesített álláshelyek után munkahelyteremtő támogatás jogcímen támogatást
igényelhet az egyes álláshelyek betöltésétől számított 24 hónap időtartamra , amennyiben legalább 50
fős létszámnövekedés elérését és annak további 24 hónapon keresztül történő fenntartását vállalja.
(3) Újonnan létesített álláshelynek minősül
a) a támogatási kérelem benyújtásakor nyíregyházi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező vállalkozás esetén az előző évi és a vállalkozás nyíregyházi székhelyén, telephelyén, vagy
fióktelepén meglévő éves átlagos statisztikai állományi létszám különbözete, vagy
b) a támogatási kérelem benyújtásakor nyíregyházi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem
rendelkező, vagy lezárt üzleti éwel nem rendelkező vállalkozások esetében a vállalkozás nyíregyházi
székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén létrehozott álláshely.
(4) A támogatás akkor nyújtható, ha
a) a vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást a fenntartási időszak végéig az
Önkormányzat közigazgatási területén fenntartja és
b) a vállalkozás az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes
beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását az Önkormányzat számára bemutatja.
(5) A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított
meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vá llal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát
képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény
áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítan i.
6. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó rendelkezések
9. § (1) Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a válla lkozás az e rendelet 1. mellékletében
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt
írásban benyújtotta.
(2) A vállalkozás köteles a támogatással kapcsolatos oki ratokat és dokumentumokat a támogatási
döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni, és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása
esetén köteles azokat bemutatni.
(3) Az euróban meghatározott összeg forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját
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megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
10. § (1) Nagyvállalkozás esetén, amennyiben az induló beruházás termelési folyamat alapvető
megváltozását eredményezi, támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek összege
meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a
kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
(2) Amennyiben az induló beruházás meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig
nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményezi, az elszámolható költségeknek legalább
200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezett eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
(3) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások beszerzései és a
létesítmények felvásárlása esetében.
(4) A (3) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a
fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a
fenntartási időszakban a vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt
tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a
gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé .
11.§ (1) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem
haladhatja meg az 50%-ot, nagyberuházás esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás:
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig 50%,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre 25%.
(2) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az ugyanabban a megyében regionális
beruházási támogatásban részesülő másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven
belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.
(3) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a vállalkozás által vagy a
vállalkozástól független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(4) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint a (3) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor
ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás
a (3) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.
(5) A támogatás keretében elszámolható költségeket a 18. §tartalmazza.

7. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

12. § (1) A vállalkozás az 1. melléklet szerinti kötelező tartalmi elemeket tartalmazó részletes
támogatási kérelmét a beruházás megkezdése előtt írásban benyújtja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester).
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás
a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolóját
vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált) beszámolóval, éves
beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a szemé lyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt
bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;
b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenség ről,
kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;
c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

6

t:~ /f .df r~j/_

l

d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját;
e) nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését;
f) pénzügyi tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó
időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban az alábbi minimális adattartalommal:
fa) nettó árbevétel;
fb) anyagköltség;
fc) ELÁBÉ;
fd) az ELÁBÉ-ból az exportárbevételhez kapcsolódó, vagy más, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban : Htv.) 39. § (7) bekezdése szerint nem sávosítandó rész;
fe) közvetített szolgáltatások értéke;
ff) közvetített szolgáltatások értékéből exportárbevételhez kapcsolódó rész;
fg) alvállalkozói teljesítések értéke;
fh) alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége;
fi) személyi jellegű ráfordítások;
fj) a személyi jellegű ráfordítások nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges
több magyarországi telephely esetén);
fk) összes eszközérték;
fi) az összes eszközérték nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több
magyarországi telephely esetén);
fm) Nyíregyháza területén lévő építmény hasznos alapterülete;
g) a beruházás szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási
időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan;
h) a pénzforgalmi jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát;
i) 8.§ (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalására vonatkozó
nyilatkozatát a 3. melléklet szerint.
(3) A Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem a követelményeknek megfelel-e . A hiánytalan kérelmet
döntésre előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, a hiányos kérelmet benyújtó vállalkozást 15
napon belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel.
(4) A Polgármester az ellenőrzés befejezését követően a támogatási kérelem alaki és tartalmi
megfelelőségéről írásban tájékoztatja a vállalkozást.
(5) Ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül nem
tesz eleget, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(6) A kérelmet az elbírálását megelőzően a Beruházásösztönzési Munkacsoport (a továbbiakban:
Munkacsoport) véleményezi, melynek elnöke a közgyűlés saját tagjai közül választott alpolgármester,
tagjai a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke, az
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. delegáltja és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának delegáltja .
(7) A Munkacsoport véleményezését követően a kérelem elbírálásáról az Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 30 napon belül dönt a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjának
figyelembevételével.
(8) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése tartalmazza legalább a 15. § (2) bekezdés b), d), e), f),
h), i) és o) pontjaiban foglaltakat.
(9) A Polgármester a döntésről annak meghozatalát követően írásban tájékoztatja a vállalkozást.
13.§ Amennyiben a vállalkozás beruházásról meghozandó döntése a 7 .§-ban meghatározott
támogatások valamelyikének biztosításától, mint jövőben bekövetkező eseménytől függ, a támogatási
kérelmet feltételesen is el lehet bírálni és a támogatási szerződést meg lehet kötni.
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8. A támogatások halmozása

14.§ (1) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(2) Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása
uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg
az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
(3) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig
bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással
halmozható.
(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek
levonása előtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális
dokumentumokkal kell alátámasztani.
(S) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.
(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
9. A támogatási szerződés

15.§ {1) Az Önkormányzat által támogatott vállalkozással a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntését
követő 60 napon belül támogatási szerződést kell kötni.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát, statisztikai
számjelét, képviselőjének nevét;
b) a vállalkozás, mint kedvezményezett megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
bankszámlaszámát és képviselője nevét;
c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát;
d) a támogatási összeg fedezetét biztosító közgyűlési döntés számát;
e) a nyújtott támogatás jogcímét, a bruttó támogatástartalom összegét, a támogatás formáját,
időtartamát, a támogatási szerződés hatályát;
f) a támogatás kategóriáját és a támogatás támogatástartalmát;
g) elszámolható költségek összegét jelenértéken;
h) a támogatás elnyerése érdekében a vállalkozás által a beruházással összefüggésben tett
vállalásokat;
i) a támogatás intenzitását, a saját forrás mértékét;
j) a támogatott vállalkozás adatszolgáltatási, elszámolási (szakmai és pénzügyi), és beszámolási
kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a beszámolás határidejét;
k) a szerződésszegés jogkövetkezményeként beálló, törvényes kamattal növelt visszafizetési
kötelezettséget, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit;
1) a vállalkozás által tett nyilatkozat valótlansága esetére irányadó jogkövetkezményeket;
m) az Önkormányzat és a vállalkozás részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát,
faxszámát, e-mail címét;
n) a vállalkozás adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;
o) a támogatás folyósításának rendjét, ütemezését, feltételeit;
p) a saját forrás és a teljes beruházás megvalósításához szükséges forrás
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rendelkezésre állásának igazolásáról, valamint a támogatott vállalkozás azonnali beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatáról szóló rendelkezéseket;
q) a vállalkozás felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a támogatással érintett
foglalkoztatásra vonatkozó adatait megismerheti;
r) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy
ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti,
megismerheti és kezelheti;
s) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatássa l kapcsolatos támogatói
közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat közzéteheti a támogatás adatait, ide nem
értve az üzleti titkot képező adatot;
t) annak rögzítését, hogy a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg
kell őrizni, és az Önkormányzat vagy az Európai Bizottság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat
bemutatni;
u) annak rögzítését, hogy a vállalkozás vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződés hatályba
lépését követő egy éven belül megkezdi és négy éven belül befejezi;
v) a támogatott vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékait és
ellenőrzésének feltételeit;
w) e rendelet 20. § {3)-(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást, valamint
x) az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a csoportmentességi
rendelet, e rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadóak;
y) a vállalkozás 8. §(S) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettség-vállalását.

10. A támogatás biztosítékai
16. § (1) A vállalkozás a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékű, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:431. §-a szerinti, a támogatási
szerződés

hatályának idejére, de legalább a fenntartási időszak végéig bankkal vagy biztosítóval kötött
vagy az általuk kibocsátott készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel rendelkezik, mely mind a nem szerződésszerű teljesítés, a nemteljesítés esetén, mind
pedig egyéb súlyos szerződésszegés esetén teljes körű felhatalmazást nyújt az Önkormányzat számára
az abban szereplő összeg lehívására . A támogatási időszak alatt a vállalkozás valamennyi újonnan
nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat
részére benyújtani a számlanyitást követő 30 napon belül.
(2) Amennyiben a vállalkozás az Sztv. szerinti leányvállalat vagy külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe, az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy a szerződés biztosítékaként elegendő
az anyavállalati kezességvállalás.
(3) Az Önkormányzat által további vizsgálat nélkül elfogadható a támogatási szerződés biztosítékához
kapcsolódó anyavállalati kezességvállalás hitelminősítése során
a) a European Securities and Markets Authority által regisztrált és elfogadott hitelminősítő szervezetek
és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott, legalább 60%-os (BB+) bonitású hitelbesorolással
rendelkező anyavállalat kezességvállalása, valamint
b) azon anyavállalat kezességvállalása, amely korábbi - az összeszámítási szabályok szerint figyelembe
veendő - támogatási szerződés esetében kezesként helyt állt, és hitelminősítése az a) pont szerinti
hitelminősítő szervezetek és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott igazolás alapján nem romlott
vagy maximum egy értékkel került alacsonyabb besorolásba.

garanciaszerződéssel

11. A támogatások kifizetése és elszámoltatása
17. § {1) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés és feltételek
szerint történik, amennyiben a vállalkozás a támogatási összeg - vagy részletekben történő kifizetés
esetén az 1. részlet - folyósításáig benyújtja a Korm . rendelet szerinti állami támogatás megítéléséről
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hozott döntés másolatát.
(2) A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a vállalkozás a folyósításig a 8. § (4) bekezdés b)
pontjában meghatározott saját forrás és a teljes beruházás megvalósításához szükséges forrás
rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja, valamint az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozatot az Önkormányzat részére benyújtsa.
(3) A vállalkozás köteles a támogatási szerződés megkötését követő évtől kezdődően a támogatási
összeg felhasználásáról, illetve az újonnan létesített álláshelyek számáról a Polgármesternek évente
beszámolni a fenntartási időszak végéig.
(4) A beszámolóban a vállalkozás utal arra, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettség teljesítését mely
közhiteles nyilvántartásban fellelhető adattal igazolja vagy a nem fellelhető adatok esetén adatot
szolgáltat.
(5) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal
a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön
felszólítás nélkül igazolni. A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatás
felhasználásáról el kell számolni, az elszámolás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
(6) A támogatott vállalkozásnak a végső elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli
kérelemre a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az elszámolási határidő egy
alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt
a támogatott részére újabb támogatás nem nyújtható.
(7) Az Önkormányzat a támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatási
szerződés hatálya és a fenntartási időszak alatt jogosult ellenőrizni. A vállalkozás köteles biztosítani az
ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot
szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden elvárható módon közreműködni.
(8) Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat képviselője jogosult a vállalkozás hivatalos
helyiségébe - előzetes értesítés mellett - belépni, irataiba betekinteni, arról másolatot készíteni.
18. § (1) A támogatás keretében a támogatás intenzitásának mértékéig elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriá lis javak költsége;
b) a beruházás által újonnan létesített egyes álláshelyeknek a betöltésétől számított 24 hónapra
meghatározott bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az alábbiak szerint határozható
meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek Sztv. 47 . §-a, 48. §-a és 51.
§-a szerinti költsége;
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára;
d) az (5) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának vagy
lízing díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatási kérelem 12. § (4) bekezdés szerinti
befogadására vonatkozó értesítés időpontjától a beruházás befejezését követő háromszor
háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók
Sztv. 79 . §-a szerint elszámolható bérköltségeinek - ide nem értve az egyéb személyi jellegű
kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva számolható el.
(4) Amennyiben az elszámolható költségeket az (1) bekezdés b) pontjában említett becsült
bérköltségekre hivatkozással számítják ki, a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a) a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesítményben
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie, ami azt jelenti, hogy a
megszüntetett álláshelyek számát le kell vonni az említett időszak alatt létrehozott álláshelyek
számából;
b) minden egyes álláshelyet
ba) termelési célú beruházás esetén a beruházás befejezésétől számított 36 hónapon belül,
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bb) szolgáltatási célú beruházás esetén a beruházás befejezéséig be kell tölteni; valamint
c)a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely első betöltése után legalább öt
évig fenn kell tartani az érintett területen.
(5) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony a beruházás befejezését követő legalább
öt évig fennáll, illetve
b) a lízing formájában beszerzett eszközre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti
időtartam lejáratakor történő megvásárlásra vonatkozó kötelezettséget.
(6) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a
vállalkozás és a vállalkozástól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő
áron kötött szerződés alapján merült fel.
(7) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak
támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény
felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből.
(8) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési lírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok legalább a beruházás befejezését követő öt évig a vállalkozás eszközei között szerepelnek és
ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok költsége az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(9) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége,
amelyre a vállalkozás, más vállalkozás vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a vállalkozás nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól
szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége,

12. A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezménye

19. § (1) Súlyos

szerződésszegés esetén - amennyiben azt a vállalkozás megfelelő póthatáridő alatt

nem orvosolja - az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondhatja és intézkedik a jogosulatlanul
igénybevett támogatási összeg visszafizettetése iránt. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha a vállalkozás
a) a beruházás megkezdése előtt az ingatlant elidegeníti;
b) a beruházást határidőre nem fejezi be;
c) a támogatási összeg részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget;
d) a támogatást vagy egy részét jogtalanul veszi igénybe;
e) a be-, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget;
f) a támogatási eljárásban a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
g) által nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és az
Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére nem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról;
h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve
módosítás esetén a módosítással érintett nyilatkozatokat nem teszi meg;
i) az Önkormányzat hozzájárulása nélkül valamennyi pénzforgalmi számláját megszünteti;
j) a 15. § (2) bekezdés h} pontja szerinti szerződéses vállalásainak teljesítése nem éri el a 75%-ot;
k) a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi vagy
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1) egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a vállalkozás köteles a támogatást teljes összegét a Ptk.
6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal növe lten a felmondás kézhezvételét
követő 15 napon belül visszafizetni.
(3) Szerződésszegésnek minősül az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott mértékét meghaladó, de
nem szerződésszerű teljesítés, mely esetben a vállalkozás köteles az elmaradt teljesítésével arányos
összegű támogatásnak a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt mértékű
visszafizetésére.

13. Nyilvántartás és adatszolgáltatás
20. § (1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztálya vezeti.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a támogatás azonosító jelét (határozat számát);
b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját;
c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait;
d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat;
e) a nyújtott támogatás megnevezését;
f) a támogatási kategóriát;
g) a nyújtott támogatás formáját;
h) a támogatás összegét, mértékét;
i) a támogatás időtartamát;
j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat;
k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket.
A támogatási program meghirdetése után az utolsó elbírált támogatást követő 10 évig meg kell őrizni
a nyilvántartásokat.
(3) Az Önkormányzat adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet
9. cikke szerinti közzététel céljából az e rendelet hatálya alá tartozó, 500 OOO eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó támogatásokról.
(4) Az adatszolgáltatást az Önkormányzat az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti.

14. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Ez a rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló
támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a
sportlétesítményekre és a multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra
vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési
támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek
összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU
bizottsági rendelettel (HL L 156 ., 2017.6 .20., l.o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvántartásáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L
187., 2014.6.26., 1. o.) 1. és II. fejezete, valamint 13-14. cikkének hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.
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1. melléklet a ...../2019.(...... ) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁS/ KÉRELEM

1. A PÁLYÁZÓ RÖVID BEMUTATÁSA
1.1 Pályázó adatai:
Pályázó teljes neve:

Pályázó székhelye/telephelye:

Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói
engedély vagy igazolványszáma :
Pályázó adószáma/adóazonosító jele:

Pénzforgalmi
jelzőszáma/bankszámlaszáma :

1.2 Pályázó főbb gazdálkodási adatai (utolsó 2 lezárt üzleti év alapján)
..... év

Mérlegfőösszeg

......év

(eFt)

Árbevétel (eFt)
Alkalmazottak létszáma (fő )

1.3 A Pályázó és tevékenységének rövid bemutatása, TEÁOR kód megjelölésével:

2. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
2.1 A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás
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2.2 Igényelt támogatás támogatási kategóriájának megjelölése:
„„„„„ •• „„„„„ Ft összegű, „„„.% intenzitású regionális beruházási támogatás

o beruházásösztönző támogatás jogcímen vagy
o
3.

munkahelyteremtő

támogatás jogcímen.

PROJEKT TERVEZETT ÜTEMEZÉSE

3.1 Projekt tervezett megkezdésének időpontja:
3.2 Projekt tervezett befejezésének időpontja :

4.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉBEN A BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA
4.1 A beruházás leírása

4.2 A beruházás tervezett
kezdetének időpontja: „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„..„„.„ •••
befejezésének időpontja: „„„„„„„.. „„„„„„„„„„.„.
4.3 A beruházás helyszíne:

4.4 Induló beruházás fogalmi elemének teljesülése

A projekt jellege (a
alá):

legjellemzőbbet

kérjük, húzza

a)

Új létesítmény létrehozása új
telephelyen

b) Termékkínálat
termékkel 1

Amennyiben a fenti pontban a b) választ jelölte
meg, kérjük, adja meg az újrahasznált eszközöknek
a projekt megkezdése előtti pénzügyi évben
nyilvántartott könyv szerinti értékét.

bővítése

új

e)

Termelési folyamat alapvető
megváltoztatása 2

d)

Bővítés 3

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

Ft

4

A támogatást igénylő által korábban nem gyártott új termék előállítása (ide nem értve a korábban gyártott
termék kisebb átalakítását).
2
Teljes gyártási folyamat változtatása (ugyanazon termék előállítása más eljárással).
3
Ugyanazon termék előállítása ugyanazon eljárással, de nagyobb mennyiségben, egy a létesítményben gyártott
termék vonatkozásában
4
Jogszabályi előírás alapján az e/számolható költségeknek legalább 200 %-kal kell meghaladniuk az újrahasznált
eszközöknek a munkák megkezdése előtti pénzügyi évben nyilvántartott könyv szerinti értékét. Nemcsak a
1
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Amennyiben a pontba n a e) választ jelölte meg,
kérjük,
adja
meg
az
modernizálandó
tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a
megelőző három pénzügyi évben realizált
értékcsökkenését. 5

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

A támogatást igénylő a kérelem benyújtását
megelőző két évben azonos vagy hasonló .
,
igen - nem
tevékenységet szüntetett meg az Europai
Gazdasági Térség területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a
támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházás befejezését követő második év végéig
ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett
területen .

4.5 Beruházás önerejének biztosítása:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Ft mindenfajta állami támogatástól mentes saját erő
Ft hitel
Ft egyéb támogatás: ...................................... .
Ft egyéb forrás:............................................ .

4.6 A beruházás, illetve a létesíteni kívánt új álláshelyek elszámolható költségeinek részletezése

4.7 A támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban kapott támogatások:

Projekt címe

A project
megvalósítá
helyszíne

Támogatás éve

Megítélt
támogatás
(eft)

A projekt
Támogatási program
összes költségE
neve
(eft)

közvetlenül újrahasznált eszközöket (pl. gépek), hanem a közvetett eszközöket (pl. gyártócsarnok vagy raktár) is
figyelembe kell venni e szabály alkalmazása során, de csak az új tevékenység arányában.
5
Jogszabólyi előírás alapján az elszámolható költségeknek meg kell haladniuk a modernizálandó tevékenységhez
kapcsolódó eszközöknek a mege/6z6 három pénzügyi évben realizált értékcsökkenését.

15
• ,y
'

I ~

4.8 Elszámolható költségek bontása
Összege (Ft)

Tevékenységek- költségkategóriák
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
113 . Vagyoniértékűjogok

114. Szellemi termékek
TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Terme lő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenü l résztvevő járművek
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszere lések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszere lések
ÖSSZESEN
%-os arány (az összes költség arányában)

Kelt.:

„ „ . „„ „ „ . „ „ „ . , „ „ „ „ „ . „. „ . „ „ „ „

pályázó cégszerű aláírása

<:Lfl

16

t~~ ~„//!}/.

7

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

1.

A kérelem összeállításával kapcsolatos tudnivalók

Formai követelmények:

•
•
•
•
•

•

•
•

•

A kérelmet magyar nyelven kell elkészíteni, és az egyes iratokat az alábbi kötelező
sorrendben kell lefűzni vagy bekötni:
Borítólap: Ezen fel kell tüntetni a pályázó nevét/megnevezését, székhelyének címét.
Tartalomjegyzék: A kérelemhez csatolt dokumentumok sorrendben történő megnevezését
tartalmazza .
Nyilatkozatok: A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat cégszerű aláírással
ellátva kell a kérelemhez csatolni.
Csatolandó dokumentumok: Az útmutató II. pontja tartalmazza a csatolandó
dokumentumok jegyzékét, amelyeket a felsorolás sorrendjében kell a kérelemmel együtt
benyújtani.
A kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, továbbá az útmutató szerint benyújtandó
dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg. Amennyiben a pályázó nem
az előírt nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentumokat használja, a
kérelem formailag hiányossá válik.
A kérelmet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell elkészíteni.
Az eredeti példányt a pályázó vállalkozás hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek
kell aláírni, majd a vállalkozás bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján,
a képviselő(k)nek le kell szignálnia és bélyegeznie . Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt
eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilatkozatokat és dokumentumokat. A
komplett leszignózott, aláírt, lebélyegzőzött kérelmek, illetve azok valamennyi
mellékletének az eredeti példányról kell a kérelem másolati példányát elkészíteni.
Amennyiben a nyilatkozat nincs dátumozva, lebélyegezve és cégszerűen aláírva, a kérelem
formailag hiányosnak minősül.

Tartalmi követelmények:

1. A pályázó vállalkozásának bemutatása
A pályázóra vonatkozó adatokat a kérelem 1.1. pontjában kell feltüntetni. A kérelem 1.2.
pontjában kérjük, az alábbiak szerint szíveskedjen a pályázó gazdálkodó szervezetet röviden
bemutatni:
1.2.1 Megalakulása, rövid története
1.2.2 Tulajdonosi összetétel, arányok (A tulajdonosi összetételnél minden közvetlen és
közvetett tulajdonost fel kell tüntetni a cégnyilvántartás szerinti hivatalos, nem
rövidített elnevezéssel.)
1.2.3 Eddigi profilja, tevékenysége
1.2.4 Valamennyi telephelyének felsorolása, profilja.
1.2.5 Az elmúlt 2 lezárt év beszámolói alapján (ennél rövidebb ideje működő vállalkozás
esetében a kérelem benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) a
gazdálkodási eredmények. Kötelező részletes tájékoztatást adni az elmúlt 2 pénzügyileg
lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokról, értve ez alatt: a mérlegeredmény
valamennyi adatának feltüntetését, illetve a kiadási és bevételi főösszeg feltüntetését.
A kérelmet elbíráló ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt
gazdasági év mérlegeredményének és beszámolójának a pályázó képviselője által
hitelesített másolati példányát.
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Amennyiben a pályázó kevesebb, mint két éve m űködik, illetve folytat gazdasági
tevékenységet, úgy a meglévő, befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a
jelzett adatokat megadni.
1.2.6 A pályázó jelenlegi pénzügyi helyzetének saját értékelése. (A jelenlegi pénzügyi helyzet
ismertetésénél a pályázó saját értékítélete alapján ismerteti a pályázó pénzügyi likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismertetése tájékoztató jellegű.)
Az egyes rovatok terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg méretétől függően növelheti.
2.

A pályázó által igényelt támogatás
A kérelem 2.2 pontjában kérjük megjelölni a támogatási kateqóriá(ka)t, továbbá részletezni az
igényelt támogatás összegét, intenzitását, a támogatott tevékenyséq(ek) költségét.

3.

A 3. pontban a projekt tervezett megkezdésének és befejezésének időpontja rögzítendő.

4.

Regionális beruházási támogatás esetében
4.1 A pályázó beruházási szándékának bemutatása (A kérelem 4.1 pontjában kérjük ismertetni
a működő vállalkozás fejlesztését vagy új vállalkozás létrehozását célzó beruházást.
Szíveskedjen megjelölni az igényelt vissza nem térítendő támogatás összegét és a támogatás
jogcímét.)
4.2 A beruházás tervezett kezdetének és befejezésének időpontja
4.3 A beruházás helyszíne
4.4 Az induló beruházás fogalmi elemének teljesülése
4.5 A beruházás önerejére vonatkozó információk
4.6 A beruházás, illetve a létesíteni kívánt új álláshelyek elszámolható költségeinek
részletezése (A beruházás és a teremtett új munkahelyek után keletkező elszámolható
költségeket kell a kérelem 4.6 pontjában részletezni.)
4.7 A támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban nyújtott támogatások
4.8 Az elszámolható költségek bontása

II./ A kérelemhez csatolandó dokumentumok
A benyújtott kérelem mellé csatolni kell a pályázóra vonatkozóan az
dokumentumokat.

alábbiakban

megjelölt

A vállalkozás
a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves
beszámolóját vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált)
beszámolóval, éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított
vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;
b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségről, kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;
c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;
d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
e) nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését
(különösen a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésben foglalt vállalás teljesítésére vonatkozó
nyilatkozatot);
f) nyilatkozatát a tervezett tevékenység számszaki bemutatásáról legalább a beruházás
megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan,
évenkénti bontásban /nettó árbevétel; anyagköltség, ELÁBÉ, az ELÁBÉ-ból az
exportárbevételhez kapcsolódó, vagy más, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 39. § (7) bekezdése szerint nem sávosítandó rész, közvetített
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szolgáltatások értéke, közvetített szolgá ltatások értékéből exportárbevételhez
kapcsolódó rész, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás,
kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége, személyi jellegű ráfordítások,
a személyi jellegű ráfordítások nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint
(esetleges több magyarországi telephely esetén), összes eszközérték, az összes
eszközérték nyíregyházi telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több
magyarországi telephely esetén), Nyíregyháza területén lévő építmény hasznos
alapterülete/;
g) szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak
végéig tartó időszakra vonatkozóan;
h) a pénzforgalm i jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot, valamint
i) nyilatkozatát arról, hogy kérelme és annak mellékletei tartalmaznak-e üzleti titoknak
minősülő elemeket.

Ill./ A kérelem benyújtása
A kérelmet az útmutatóban meghatározott példányszámban és a rendeletben előírt határidőben
lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester) címezve
benyújtani.
A kérelmet és a nyilatkozatokat a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek)nek kell
cégszerűen aláírni. A pályázót az általa megbízott harmadik személy/szervezet csak írásbeli
meghatalmazása alapján képviselheti. A beérkezett kérelmet a Polgármester ellenőrzi, hogy az a
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel-e. Ha a kérelem hiányos, a Polgármester
15 napon belül ésszerű határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki.
Felhívjuk figyelmét, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozások
beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásárólszóló a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati
rendelete alapján nyújt támogatást, ezért kérjük a rendeletben foglalt rendelkezések alapos
áttanulmányozását. Amennyiben a kérelem a hiánypótlást követően sem felel meg a rendeletben
szabályozott követelményeknek, a Polgármester a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja .
A kérelemmel kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinetirodáján lehet kérni.
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2. melléklet a „.„../2019.(.„.„) önkorm6nvzati rendelethez
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó neve
Székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Képviselőjének neve
Egyéb szervezet esetén
székhelye:
Képviselőjének neve
Nyilvántartásba vételi
okirat száma
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése
Kijelentem/jük, hogy személyemmel/ünkkel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szó ló 2007. évi CLXXXI . törvény (Knyt.)
1

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az .•.• pont alapján
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az „„pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem/jük, hogy
intézkedtem/ünk:

az

összeférhetetlenség

megszüntetésére

az

alábbiak

szerint

Kijelentem/jük, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem/ük.

Kelt: ...................................... .

Aláírás/Cégszerű

aláírás
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3. melléklet a .../2019.(„„ ) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT

a regionális beruházási támogatásra pályázó, áttelepítést kizáró kötelezettségvállalásáról

A pályázó neve

Természetes személy esetén
lakcíme
Születési helye, ideje
Anyja neve

Gazdasági társaság esetén
székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Képviselőjének

neve

Egyéb szervezet esetén
székhelye
Képviselőjének

neve

Nyilvántartásba vételi okirat
száma
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése

Alulírott „ „ .. „ „ „ „ „ „ „ . „ , az általam igényelt támogatás visszafizetésének terhe mellett kijelentem,
hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem került sor áttelepítésre abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás megvalósítására
sor kerül, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a
létesítménybe, amelyben a t ámogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás megvalósítására
sor kerül.

Kelt: „ „ . „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ . „ . „

Aláírás/Cégszerű aláírás
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló
„ ••• /2019.( ........ ) önkormányzati rendelet

Ind oklása

Általános indoklás

Nyíregyháza további fejlődése érdekében fontos, hogy a város a jövőben kiemelt prioritásként kezelje
a gazdaságfejlesztést, ennek keretében aktív befektetésösztönzési tevékenységet folytasson.
A rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a
település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közigazgatási területén való letelepedését, illetve az Önkormányzat közigazgatási
területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését,
munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek érdekében az Önkormányzat
előnyöket kíván biztosítani vissza nem térítendő beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatás
nyújtásával a vállalkozások számára.

Részletes indoklás
1-3. §-hoz
A rendelet alapvető és értelemző rendelkezései foglalják össze a rendelettel elérendő célt, hatályát
va lamint a rendelet szempontjából lényeges főbb fogalmakat.
4-6. §-hoz
A kizáró okok meghatározásával pontosításra kerül, hogy melyek azok a vállalkozások, akik a
támogatási kérelem benyújtására jogosultak lehetnek.
7-11. §-hoz
A nyújtható támogatások körének meghatározásával és odaítélés feltételeinek részletezésével célunk,
hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a támogatást igénylő milyen költségtípusokra kaphat
támogatást, illetve milyen feltételeket szükséges teljesíteni. A regionális beruházási támogatásra
vonatkozó rendelkezések további paramétereket fogalmaznak meg, amelyeknek való megfelelés szem
előtt tartandó.
12. §-hoz
A támogatási kérelem benyújtásához elkészített dokumentum az összes kötelező tartalmi elemet
magában foglalja, illetve felsorolásra kerülnek mindazon csatolandó dokumentumok, amelyek
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együttesen szükségesek a bírálathoz. A támogatási kérelmek vizsgálatát és bírálatát végző szervezet
tagokkal együtt megjelölésre került.
14. §-hoz
A támogatások halmozását részletező paragrafus összegzi, hogy milyen legmagasabb támogatási
intenzitás erejéig van lehetőség a támogatások halmozására.
15-16. §-hoz
A támogatási szerződés megkötésének határideje és a támogatási szerződés főbb tartalmi elemei
kerülnek kifejtésre . A támogatási biztosíték szintén a támogatási szerződés megkötésének feltétele,
amely biztosíték nyújtásának mértéke és lehetőségei felsorolásra kerülnek.
17-18. §-hoz
A támogatások kifizetésének és elszámoltatásának folyamatáról és a vele járó feltételekről rendelkezik.
19. §-hoz
A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményei kerülnek bemutatásra a támogatott
számára.
20. §-hoz
A jelen rendelet által nyújtott támogatások nyilvántartásáról és a kapcsolódó adatszolgáltatásokról
rendelkezik.
21-22 . §-hoz
A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépését és jogszabályi hivatkozást foglal magába.
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INNOVÁCIÓS ~S TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA

Iktatószám: TVI/105775-112019-ITM

Ügyintéző:

Telefon:
E-mail:

Medgyesi Ádám
896-6924
adam.medgyesi@itm.gov.hu

dr. Szemán Sándor úr részére
címzetes ffijegyzö

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Budapest
Nádoru. 31.
1051
Tár2V: Nyíregyháza Megyei Jogú Város ,.,A vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési
támogatásáról" szóló
önkormányzati
rendelet tervezetének
véleményezése
Tisztelt Címzetes F6jegyz6 Úr!
Hivatkozva a 2019. december 2-án elektronikus úton érkezett levélre, tájékoztatom, hogy a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) az európai uniós versenyjogi

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 3712011. (I/l 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (ill. 22.) Korm.
rendelet] 17. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta a tárgybeli tervezetet.
Kérj~ hogy a megfelelő jogszabályi hivatkozásra figyelemmel a rendelet 2.§ (1) d) pontját
az alábbiak szerint módosítani szfveskedjenek:

„a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a
kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre
és multifunkcionális sz.abadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési
határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási
programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek
összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i
201711084/EU bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: csoporb:nentességi rendelet) 1314. cikke alapján a vállalkozás regionális beruházási támogatásban részesíthető."
Nyíregyháza Megyei Jogú Város „A vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési támogatásáról" szóló önkonnányz.ati rendelet tervezetével kapcsolatban
a 1VI véleményét a TVI-6531/2019/CS/1/01. számú állásfoglalás tartalmazza.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ,.,A vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési
támogatásáról"
szóló
önkormányzati
rendelet
tervezetével
összefüggésben tájékoztatom, hogy a 65112014/EU bizottsági rendelet 11. cikk a) pontja
alapján hatályba lépésétől számított 20 munkanapon belül utólagosan tájékoztatni kell az

Európai Bizottságot a SANI2 rendszeren keresztül a regionális beruházási támogatás
bevezetéséről.

Ezzel összefüggésben a támogatást nyújtót a következő kötelezettségek terhelik:

I.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése alapján a 651/2014/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást
nyújtónak meg kell küldenie a TVI részére.
a) a bejelentéssel egyidejűleg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) d) pontja
szerinti kapcsolattartó személy és szerv nevét, illetve elérhetőségét (postacím,
telefonszám és e-mail cím),
b) a bejelentéssel egyidejűleg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. melléklete
szerinti adatlapot,
e) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő
tíz napon belül, továbbá
d) a bejelentéssel egyidejűleg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 9c. pontjában
és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás
módjára (közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatás) vonatkozó nyilatkozatot
Amennyiben az a), e) és d) pont szerinti nyilatkozatokat, illetve adatokat a
bejelentéssel egyidejűleg nem küldték meg a TVI részére, kérjük, hogy szíveskedjenek
a jelen levél kézhezvételétől számított öt munkanapon belül ezeket pótolni.

II.

A közzétételi kötelezettség keretében szükséges adatszolgáltatást a támogatást nyújtó
közvetlen vagy közvetett adatszolgáltatás útján teljesítheti. Közzétételi kötelezettség
akkor áll fenn, ha a tervezet alapján olyan ad hoc támogatást vagy támogatási program
keretében egyedi kedvezményezettnek odaítélt támogatást nyújtanak, amelynek
támogatástartalma meghaladja
1. a 651 /2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget.
(a továbbiakban: közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás).

A közvetlen adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) a támogatás odaítélését követő harminc napon belül rögzíteni a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatokat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
honlapján (tvi.kormany .hu) keresztül elérhető internetes oldalon található
elektronikus formanyomtatvány útján, és
b) nyilatkozni a TVI részére minden év
ha) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és
december hónapjában,
bb) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
be) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjában
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában
arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét közvetlen adatszolgáltatás útján
maradéktalanul teljesítette. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó akkor is köteles
megtenni a TVI részére, ha a nyilatkozattal érintett időszakban nem nyújtott
közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
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A közvetett adatsrolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles

a) megküldeni a TVI részére a 37/201 1. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti
adatokat a TVI honlapján elérhető dokumentum.minta felhasználásával minden év

aa) február 1-jéig a tárgyévet

megelőző

év szeptember, október, november és

december hónapjaiban,

ab) június 1-j éig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában,
vagy
b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett
nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.

III.

időszakban

nem

Minden év április 30-ig a megelöző évben a támogatási programok alapján nyújtott
támogatásokról - ide nem értve a csekély Osszcgű támogatásokat - beszámolót kell
eljuttatni a TVI részére a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 34. §-a alapján. A
beszámolási kötelezettség megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tervezet
alapján nyújtott támogatásokat elkülönítetten kezeljék nyilvántartásaikban.

Tájékoztatom, hogy a 37/201 1. (Ill. 22.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdése értelmében nem
kell bejelenteni a TVI részére - a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével - a
létező támogatási programból nyújtott támogatásokat.
Amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami támogatási
szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni
szükséges.
Tájékoztatom, hogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását,
amely nem köti az Emópai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI
véleményétől eltérő megállapítást tehet.
Budapest, 2019. december 6.
Üdvözlettel:

1-_, . /J
r

(
r

dr. byürkés Anita
füosztályvezető

Melléklet:
TVI-6531/2019/CS//Ol. számú állásfoglalás
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Támogatásokat Vizsgáló Iroda
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Támogatási kategória: 15.1.1.
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ÁLLÁSFOGLALÁS
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 3712011. (Ill. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

11. §-a és 19. §-a értelmében
Tárgy: Nyíregyháza Megyei Jogú Város ,,A vállalkozások beruházásösztönzési
munkahelyteremtési támogatásáról" szóló önkormán}7Ati rendelet tervezetének véleményezése

és

* • •
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1)
bekezdése értelmében - a Szerződések más rendelkezése hiányában
a belső piaccal
összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése
által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.
Az európai uniós versenyjogi. értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos e/járásról és a

regi.onális támogatási térképről szóló 3712011. (//1 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet] 7. §-ának (1) bekezdése értelmében minden új támogatási tervezetet - a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. §-ának hatálya alá nem tartozó létező támogatási programból
nyújtott támogatások kivételével - előzetesen be kell jelenteni az európai uniós források
felhasmálásáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI)
mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a TVI megvizsgálta a 2019.
december 2-án elektronikus úton érkezett a Nyíregyháza Megyei Jogú Város „A vállalkozások
beruházásösztönzési és mWlkahelytcremtési támogatásáról" szóló önkormányz.ati rendelet
tervezetét, és az alábbiakat állapftotta meg:

A tervezet alapjúi nyújtott támogatás regionális beruházási támogatásnak minősül, és
összeegyeztethető a 65112014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra
irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőnését előmozdító támogatásra és
a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, tovibbá a legkülső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosftásáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
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piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet1 (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel.

INDOKLÁS
1.

Az EUMSZ 107. cikkének hatálya

1.1 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében
a Szerződések más rendelkezése
hiányában - a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy
bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy a2Z8l fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
1.2 A támogatást nyújtókra és a miniszter előzetesen bejelentett támogatási tervezetekkel
kapcsolatos eljárására a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
1.3 A támogatást nyújtók által állami forrásból nyújtott támogatások esetében az uniós acquis
állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.4

A tervezet alapján regionális beruházási támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági
rendelet szabályainak megfelelően.

2.

Az EUMSZ 107. cikkével való összeegyeztethetőség, illetve a mentesülés jogcímei

2.1

A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támo2atások

2.1.l

A tervezet alapján nyújtott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás
összeegyeztethetőségének megítélésénél a 651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint a
37/2011. (TII. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

2.1.2

A tervezet alapján a 651/2014/EU bizottsági. rendelet szerinti támogatásként nem nyújtható
támogatás (a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának. közös szervezéséről, az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) hatálya alá tartozó
halászati- és akvakultúra ágazat részére, kivéve a képzési támogatást, a kkv-k finanszírozási
eszközökhöz való hoZ7.áférését elősegítő támogatást, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott
támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, valamint a hátrányos helyzetű és a
megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást; (b) az elsődleges
mezőgazdasági termelési ágazat részére, kivéve a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatást, a kockázatfinanszírozási támogatást, a kutatás-fejlesztési támogatást, a kkv-knak
nyújtott innovációs támogatást, a környezetvédelmi támogatást, a képzési támogatást,
valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló
támogatást; (e) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának vagy forgalmazásának ágazata
részére, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ; továbbá a támogatás nem nyújtható; (d) az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekre; (e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő
támogatásként; (f) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére; (g) olyan szervezet részére,
amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett
eleget; (h) amennyiben a támogatás nyújtása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a
kedvezményezett székhelye Magyarországon legyen vagy a kedvezményezett elsődlegesen

1 fi.. L 156., 2017.6.20. 1. o.
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Magyarországon végezze üzleti tevékenységét (megengedett azonban az a követelmény,
hogy a kedvezményezett a támogatás kifizetésének időpontjában telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkezzen a Magyarországon); (i) olyan támogatásként, amelynek feltétele,
hogy a kedvezményezett beillSldön előállított termékeket, illetve belfüldi szolgáltatásokat
vegyen igénybe; (j) olyan támogatásként, amely korlátozza a kedvezményezett azon
lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban
hasznosítsa.

A tervezet 4. § tartalmazza a fenti feltételeket.
2.1.3

Regionális beruházási támogatás esetében, amennyiben a támogatási program alapján
nyújtandó átlagos éves állami támogatási kiadás várhatóan meghaladja a 150 millió EUR-t,
a támogatást nyújtónak a támogatási program hatálybalépését követő 20 munkanapon belül
értékelési tervet kell küldenie az Európai Bizottság részére. A támogatási program a
hatályba lépést követő hat hónap elteltét követően kizárólag az Európai Bizottság
jóváhagyásával működhet tovább.

A tervezet keretében nyújtott támogatások mértéke várhatóan nem haladja meg a fenti
értékhatárt.
2.1.4

Az Európai Bizottság részere előzetesen be kell jelenteni az olyan egyedi támogatást, amely
meghaladja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikkében meghatározott bejelentési
határértéket. E támogatás kizárólag az Európai Bizottság jóváhagyását követően nyújtható.

A tervezet 11. § (4) pontja szerint nem nyújtható bejelentési értékhatárt meghaladó
támogatás, Így a rendelet megfelel a feltételnek
2.1.5

A tervezet alapján csak abban az esetben ítélhetö meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet
szerinti támogatás, ha a kedve-zményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a
651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi
elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.

A tervezet 12.§ (1) pontja tartalmazza ezt a feltétel.
2.1.6

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU
bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális,
államháztartási vagy uniós forrásból s.zá.rmazó állami támogatással, ha az nem vezet a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző
azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális,
államháztartási vagy uniós forrásból s.zá.rmazó állami támogatással. Az egy projekthez
igénybe vett összes támogatás - :függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást
vagy támogatási összeget. A2 azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező
támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami
támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező
támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bánnilyen más,
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

A tervezet 14.§ tartalmazza ezeket a feltételeket.
2.1.7

A 65112014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás kizárólag átlátható formában
nyújtható.

A tervezet megfelel ennek a feltételnek.
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2.1.8 A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti
közzététel teljesítése érdekében a támogatási program hatálya alá tartoz6, 500 OOO eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról.
A 20. § (3) pontja alapján a tervezet megfelel ennek a feltételnek.

2.1.9

Regionális beruházási támogatás

2.1. 9.1 Regionális beruházási támogatásként nem részesülhet támogatásban (a) az acélipari
tevékenység; (b) a hajóépítő ipari tevékenység; (e) a szénipari tevékenység; (d) a
szintetikusszál-ipari tevékenység; (e) a bérmunkában vagy díjazás ellenében végzett légi,
tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személyszállítási vagy áruszállítási
szolgáltatás; (/) energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra
létrehozását szolgáló beruházás.

A tervezet 5.§-a alapján a tervezet tartalmazza ezeket a feltételeket.

2.1.10 Regionális beruházási támogatás kizárólag induló, vagy új gazdasági tevékenység végzésére
irányuló induló beruházáshoz nyújtható, megkezdett vagy szinten tartó beruházás nem
támogatható. Regionális beruházási támogatás kis- és középvállalkozások számára az
EUMSZ 107. cikk (3) a) és e) régióban, illetve nagyvállalkozások számára az EUMSZ 107.
cikk (3) a) régióban, abban az esetben nyújtható, ha a tervezett - tárgyi eszközök vagy
immateriális javak beszerzésére irányuló - induló beruházás célja: (a) új létesítmény
létrehozatala, (b) meglévő létesítmény kapacitásának bővítése, (e) létesítmény
termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítése, (d)
egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatása vagy (e) a
részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik.
fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra keriilt
volna. Nagyvállalkozások esetén az EUMSZ 107. (3) e) régióban kizárólag új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás támogatható.
A tervezet 8§ (1). pontja szerint a tervezet tartalmazza az induló beruházásra vonatkozó
feltételt, továbbá a tervezet szerint csak Nyíregyházán, az EUMSZ 107. cikk (3) a) régióban
nyújtható támogatás. Ezért a tervezet megfelel ezeknek a feltételeknek.
2.1.11 A nagyvállalatoknak a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához nyújtott támogatás
esetében az elszámolható költségeknek meg kell haladniuk a korszerűsítendő
tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a megelőző három pénzügyi évben realizált
értékcsökkenését.
A 10.§ (1) pontja tartalmazza ezt a feltételt.

2.1.12

Meglévő létesítmény tevékenységének új
eredményező beruházás esetén támogatás

tevékenységgel/termékkel történő kibővítését
akkor vehető igénybe, ha az elszámolható
költségek összege legalább 200 százalékkal meghaladja a korábban már használatba vett
tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben
nyilvántartott együttes könyv szerinti értékét.
A 10.§ (2) pontja tartalmazza ezt a feltételt.

2.1.13 A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a beruházást a teljes beruházás befejezése
után legalább öt évig (KKV esetén 3 évig) az érintett régióban fenn kell tartani. Emellett,
abban az esetben, ha a támogatást a bérköltségek alapján számítják ki, az állásokat a
beruházás befejezését követő három éven belül be kell tölteni. A beruházás által teremtett
munkahelyek mindegyikét az első alkalomma] történő betöltésük időpontját követő öt éven
keresztül az érintett régióban fenn kell tartani.
A 8.§ (4) pontja szerint a tervezet tartalmazza ezt a feltételt.
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2.1.14 A támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a
támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a kedvezményezett vagy a
kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6la. pontja szerinti áttelepítést abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg
kívánja valósítani, és vállalja. hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó nem valósít meg a beruház.ás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg
kívánja valósítani.

A tervezet 8§ (5) pontja tartalmazza ezt a feltételt.
2.1.15 A beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük, kivéve a kkv-k esetében és létesítmények
felvásárlása esetében. A tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek a következő
feltételek mellett vehetők figyelembe: a) füldterület, illetve épület esetében a bérleti
viszonynak a beruházási projekt várható befejezési időpontját követően nagyvállalkozások
esetében legalább öt, illetve kkv-k esetében három évig fenn kell állnia; b) üzem vagy gép
esetében a bérleti viszonyt olyan pénzügyi lízing fonnájában kell megvalósítani, amely a
lízing futamidejének lejártakor a támogatás kedvezményezettjével szemben az eszköz
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget tartalmaz.

A tervezet 10§ (3) pontja, valamint a 18.§ (5) pontja tartalmazza ezeket a feltételeket.
2.1.16 Beruház.ási támogatás nyújtása esetén csak az alábbiak
figyelembe:

vehetőek

elsz.ámolható költségként

1. beruházási költségek alapján számított támogatás esetén (a) tárgyi eszközök (vagyis
földhöz, épületekhez és üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök; a támogatott beruházás
kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a
beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.); (b) immateriális javak (kizárólag a
támogatásban részesült létesítményben használhatók fel; az érintett immateriális javak
bekerülési értéke az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik; piaci
feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg; kis- és
középvállalkozások esetében legalább három évig, nagyvállalkozások esetében legalább öt
évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk,
amelyre a támogatást nyújtották; nagyvállalkozások esetében az immateriális javak az
elszámolható költségek maximum 50 %-át tehetik ki);

II. bérköltség alapján számitott beruháúsi támogatás esetén (e) bérköltség (a beruházás a
kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a
beruház.ás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest;
a
munkahelyeket
a
beruház.ás befejezésétől számított három éven belül betöltik; a beruházó a beruházás
megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely
első betöltésétől számított legalább öt éven, kis- és középvállalkoz.ás esetében legalább
három keresztül az érintett területen fenntartja).

A tervezet 18.§ szerint a tervezet megfelel ennek a feltételnek
2.1.17 A kedvezményezettnek az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásként, vagy
állami támogatástól mentes külső forrásként kell biztosítania.

A tervezet 8.§ (4) b) pontja ezen rendelkezésnek megfelel.
2.1.18 Regionális beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatási intenzitás
nem haladja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-áhan meghatározott felső határt
10'77 Bu dapest, Wesselényi utca 20-22 e-mail: tvi@me.~ov.hu; U 7951-791
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(Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Észak-Alföldi régió esetében 50%). A
támogatások 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott felső határát a
támogatott projekthcz nyújtott állami támogatás teljes összegére kell alkalmazni, függetlenül
attól, hogy a támogatást helyi, regionális, országos vagy uniós forrásból finanszírozzák-e.

A tervezet 11.§ (1) pontja alapján a tervezet megfelel a támogatási intenzitásra vonatkozó
e/ó{rásoknak.
2.1.19 Egyetlen beruházásnak kell tekinteni az igénybejelent.ésben szereplő beruházást és az
támogatást igénylő beruházó, valamint az támogatást igénylő beruházótól független
harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással
azonos megyében megkezdett, regionális beruház.ási támogatásban részesülő beruházást
vagy beruházásokat.

A tervezet 3.§ 29. pontja tartalmazza ezt a feltételt.
2.1.20 Jelen állásfoglalást a 1VI kizárólag a közvetlen támogatás tekintetében állftotta ki .

•••
Tájékoztatom, hogy a tervezet alapján nyújtott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
támogatásokról évente, legkésőbb minden év április 30-áig - valamint az Európai Bizottság által
meghatározott határidőig - nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére, a 37/2011. (Ill. 22.) Korm.
rendelet 34. §-a alapján. A nyilatkozattételi kötelezettség megkönnyítése érdekében javasoljuk,
hogy a tervezet alapján nyújtott támogatásokat elkülönítetten kczeljék nyilvántartásaikban.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami
támogatási szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni
szükséges a 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet alapján.
Tájékoztatom, hogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását, amely
nem köti az Európai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI véleményétől
eltérő megállapítást tehet.
Budapest, 2019. december 6.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg :vtegyei Kereskedelmi és Iparkamara
Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf. 260.
'H': +36 (42) 3ll-544, ~:+36 (42) 311-750
E-mail: info@sza bkam.hu www.szabkam.hu
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője
Dr. Szemán Sándor részére
4401 Nvíregyháza
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés
Ikt.szám: '. -; ~- ~ . :. :~.12019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
Hiv. ügyszám: PKAB/257-3/2019.
Hiv. ügyintéző: Kovácsné Papp Mária

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!
Megkeresésére hivatkozással, áttckint\e Nyíreg)háza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közg) ülésének a ,.Vállalkozások beruházás ösztönzési é~ munkahcl) teremtési támogatásáról
szóló" rendelet tervezetét, az alábbiakról tájékoztatjuk:
A megküldött rendelet tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 20 19. december 3.

Üdvözlettel:
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NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Iktatószám:

SzA01 - 06538 - 2 /2019

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
Nyiregyháza
Kossuth tér 1.
4400
Tárgy: Vélemény PKAB/257-1 /2019 ügyiratszámú rendelet tervezetről
Tisztelt Főjegyző Úri
2019. december 02-án kelt megkeresésére a következő választ tudom önnek adni.
A rendelet tervezet megalkotásával tagsági körünk igényeire figyelemmel egyet
értünk, azt támogatjuk, azzal szemben kifogást nem emelünk.
Azonban kérjük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy szükséges -e a
„3. Kizáró okok
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
4.§ b)
c.) mezőgazdasági termék feldolgozásában és
forgalmazásában tevékenykedő vállalkozás részére,"
szövegrészeket alkalmazni,

mezőgazdasági

termékek

vagy elégséges lehet -e
a 2. § d.) pontjában foglaltak átfogalmazásával jelezni a kizárt kört: „ a Szerződés
107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651 /2014/EU rendelet (a továbbiakban
csoportmentességi rendelet) 13-14. cikke alapján a vállalkozás regionális beruházási
támogatásban nem részesíthető tevékenységet végző vállalkozások."
Amennyiben a javasolt szövegformátum fedi a jogszabályi körülményeket, úgy ennek
a szövegformátumnak az alkalmazásával csökkenthető a kizárásra kerülő kör
elégedetlensége, ellenérzése.
Kérjük a fentiek megfontolását, és lehetőség szerinti alkalmazását.
Üdvözlettel:
Rácz Imre
megyei eln '
NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szerve~~Yf~
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Cím: 4400 Ny1regyh....za, Arany János utca 7. Telefon/fu; +36 42 50 131 / +36 42 501 ~
E·milil: szabolcsszatrnarbereg@nak.hu Honlap: www nak.hu

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

S. számú melléklet a PKAB/257-6/2019 számú előterjesztéshez:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
.„„„/2019. (Xll.19.) számú
határozata
A vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására

A Közgyűlés
1.

az előterjesztést megtárgyalta és előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat a 2020-2024. évi
költségvetések terhére évi 300.000.000 Ft - azaz háromszázmillió forint - költségvetési fedezet
biztosítására beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás céljából.

2.

utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az 1.) pontban meghatározott kiadási előirányzatot az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős:

Gazdasági Osztály vezetője
a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése

Határidő :

Nyíregyháza, 2019. december 19.

Erről

értesül:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
440• NYIREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TELEFON: +36 42 )24·524 116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 91/ 2019.
Ügyintéző : Bellus Anita
dr. Kovács Ádám

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
53/2019. (111. 28.) számú határozat módosításáról

,f!-:j
dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kósa Árpád
Kabinetvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző
személy aláírása :

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles' Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSuTH TER 1. PF. 83.

TELEFON: +36 42 ;24 524 116
l=AX: +'j6 42 311 041
E·MAIL: KOZBESZERZES.KABl"IET@NYtREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő, a Kbt. 42. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési év elején, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. A 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a Közgyűlés az 53/2019. (Ill. 28.) számú
határozatával fogadta el. A közbeszerzési terv elkészítése előtt írásban kértük a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeit, hogy nyilatkozzanak az egyes beszerzési igényeikről. Felhívtuk a figyelmüket, hogy
nyilatkozatukban valamennyi, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzést szíveskedjenek
szerepeltetni.
A Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét . Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Jelen előterjesztés a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának az elfogadására irányul,
tekintettel arra, hogy 2019. március 31. napját követően indultak olyan eljárások, amelyekről a terv
készítése során még nem volt tudomásunk vagy a terv elkészítését követően módosult formában indultak
el.
A módosított közbeszerzési tervben azon eljárások, amelyek nem kerültek lefolytatásra törlésre kerültek.
A módosított közbeszerzési terv 38.-45. pontjaiban feltüntetett eljárások vonatkozásában a beszerzési
igény év közben merült fel, ezért nem szerepeltek a 2019. évi közbeszerzési tervben.
A módosított közbeszerzési tervben szereplő valamennyi eljárás vonatkozásában az eljárások tényleges
lefolytatásának megfelelően aktualizálásra kerültek az eljárások megindításának i dőpontja i.
Az előterjesztéshez mellékeljük a módosított közbeszerzési tervet.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyni, és szíveskedjen a mellékelt
határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2019 . december 10.

772--

dr. ovács Ferenc
polgármester
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~ ...~; MEGYEI JOGÚ VÁROS
~~ POLGÁRMESTERE
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TELEFON: •36 4:! 524 5i4/116

FAX: •36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a PKAB/91/2019. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

..... /2019. XII. 19.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
53/2019. {Ill. 28.) számú határozat módosításáról

A

Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja.
2. Jelen határozat melléklete az 53/2019. (Ill. 28.) számú határozat melléklete helyébe lép.

Nyíregyháza, 2019. december 19.

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

N 1

R F ""'

t-f A

• A

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERf
Melléklet a „ . „ .......... ./2018. (X ll.20.) számú határozathoz

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH rút 1 PF.: 83.
fHEFON: +36 42 524 524 /116
FAX: +36 42 311 041
E·MAIL: KOZBESZERZfS .KABfNET@NYfREGYHAZA.llU

'
r ,...

:>

~

-...

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. évi közbeszerzési terve

--

-

Közbeszerzés tárgya

1.

2.

-

~

„IKOP 3.2.0-15-2016-00013
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei
Jogú város közösségi közlekedésének
fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz
(41 db CNG és 6 db elektromos
meghajtású) besze rzése, töltőállomás
létesítése és autóbusz telephely
kialakítása" című projekt
megvalósításához szükséges telephely
tervezési feladatainak ellátása
„IKOP 3.2.0-15-2016-00013
azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei
Jogú város közösségi közlekedésének
fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz
{41 db CNG és 6 db elektrom os
meghajtású) beszerzése, töltőállomás
létesítése és autóbusz telephely
kialakítása" című projekt
megvalósításához szükséges telephely
kivitelezéséhez kapcsolódó
területe lőkészítési munkák
TOP i.~.1 8arnamezes területek
rel=labilitáeiéja Tisza'las'tári l:Íti laktaR\'ák
tekiRtetébeR eszközbeszerzés

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

-

eljárást
megindító
felhívá sban
foglaltak
szerint

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett
eljárás
fajtája

-

'---

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

-

Szerződés

-

Eljárás
megindításának
tervezett

teljesítésének
várható

időpontja

időpontja

2019. május

2020 szeptember

-

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

'
Meghívásos

2019. július

2019 . augusztus

Nemzeti
eljárásreRd

Kbt. 117, § Saját
beszerzési
szabál•tok
alkalmazása

2Q1Q, májYS

2Q19. szepteFRber

- eljárást
megiRdíté
fell=tí'tásbaR
foglaltak
~

)

Nemzeti
értékhatár

4.

TOP ' l 1 1' NVl 2017 0000~
azoRosítószámw óvodafejlesztés
Nyíreg•t't.láza Megyei Jogw Város
ÖRkormáRyzatáRál 11, Ütem cím(i projekt

-··-1>--...--

lu>rPtPbPA
lciuitPIP7PC::i munlc::ílc Pl 6127pc;p
··-· - - - - - · . . „. - · · - · - - - - · ···-···,-·,

eljárást
megiRdíté
fplbÍ ::Íc;b::aA

Kbt. 117, § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

NPA'l7Pti

11

fngl,Jt,k

11

1

·-1>·-··-··

eljárásreRd

~

201g, ROVQmbQr

2020. awgwsztws

--!---

TOP fi,2,1 lfi NY1 2017
~

_______

,__

6.

7.

&,.

0000~

azoRosítószámw 6„·odafejlesztés
Nyíregyt.láza Megyei Jogw Város
ÖRkormáRyzatáRál 11, wtem cím(i projekt
__,__
keretébeR eszközbeszerzés

eljárást
megiRdító
folbju=)cb?n

foglaltak

Kbt. 117, § Saját
bQ§ZQFZé§i

NQmzQti
eljárásreRd

szabályok
alkalmazása

~

11

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
eljárásrend

NQmzQti
eljárásreRd

1

beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019 . július

eljárást
megiRdító

fplbÍ ::Íc;b::aA

-- ~
j 2019. április

~

2019 . december

~
2019, májws

NPm7Pti

Kbt. 11§, § Nyílt

eljárásreRd

~

11

foglaltak

1

Kbt. 11§, § Nyílt

~

projekt keretébeR az Ah1égesi
Míi•1elődési Máz felwjítása

2019. március

Kbt. 117. § Saját

· -~

2019. szeptember

--

eljárást
megindító
Fenyő utca burkolatfelújítása
felhívásban
fogla ltak
szerint
- -- -- - - + - „ TOP -6. 3. 3-16-NY1-2017 -00001"
eljárást
azonosítószámú, „Környezetvédelmi
megindító
infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
felhívásban
c. projekthez kapcsolódó kivitelezési
foglaltak
munkák 4 részben
szerint
eljárást
TOP 7.1.1. 1' M 0,7 1 :ueRA!iÍtÓ!izámY
megiRdító
f11>lbÍ
::Íc::b::aA
projekt keretébeR a RobiRSOR domb és
foglaltak
Kölyökvár felwjítása

TOP 7 1 1 1, M 0,7 1 :ueRA!iÍtÁ!iz::ÍmY

2019, jwRiws

~

2019. jwliws

1

','
_,,.

.

10.

-TOP i,i,1 1i NY1 2017 00001
~
ai!eAesítési!ámw prejekt keretébeA a
FeAy9 w. reRElel9 felwjítása és Csillag
wtcáA reRdel9 kialakítása
Egészségügyi
ztése
Nyíregyházán

eljárást
megindító
felhívásban
foglalta k
szerint

K&
Kbt . 117. §Saját
h.at"'7.ör'7~
beszerz
szabályok
szabály
":lll,.":'llm":l"1'ár":'I
alkalm;:
S. § Nyílt
Kb
elji

Nemzeti
eljárásrend

-;--~

~

TOP fi,fi,1 1i NY1 2017 00001
ai!eAesítési!árAw prejekt keretébeR a
Rekréta wtcáR ~gési!ségwgyi CeAtrwrA
kialakítása

.

±b

TOP i.i.1 1i NY1 2017 00001
ai!eResítési!árAw prejekt keretébeA
esi!kÖi!Ök besi!eri!~se
--

13.

TOP 6.4 .1-16-NY1-2017-00002
Csomópont és k ~rékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem e. projekt
keretében kivite lezési munkák
TOP 6.1.4- 16-NY 1-2017-001

14.

lndiaház és Mad árröpde lél
Nyíregyházi Álla park terüli
keretében kivite lezési mun

kt

-

-1&

Terwleti IAfrastrwktwrális Fejlesi!tések ~
CsemépeAtek és rAeglév9 köi!wtak
fejlesi!tése e. prejekt keretébeA
ki•Jitelei!ési R'IWRkák

eljárást
megiAElíté
felt.lívásbaA
feglaltak
Sffrim
eljárást
megiAdíté
felRívásbaA
feglaltak
Sffrim
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megiAElíté
felRívásbaA
feglaltak
Si!eriRt

2019. no•1ember

2019 . augusztus
szeptember

2020. szeptember

KI:>
Kbt. 117, § Saját
h-r„-.r-.ésf.
besi!er~

NerAi!eti
eljárásreAEI

si!abály
si!abályek
..,.11,""l""'..,...,ár""
alkalrAi

-

AerA •Jaléswlt meg

1

ReR'I valéswlt meg

f--

Kbt. 117, § Saját
h-.r„-.•„9§.f

NerAi!eti
eljárásreAEI

UCSLCI &

si!abály
si!abályek
~""3-1
R'lai!ása
alkalm;
Kbt. 1 7.§Saját
besze1 zési
szabál ok
alkalrr azása

Nemzeti
eljárásrend

2020 baR
rele•JáRs

2019. szeptember

2020 baR
rele•táRs

1

2020. szeptembe r
)

1---

Nyílt e ljá rás

Uniós eljárásrend

-

2019. július

2020. december

:Z01Q, jwliws

2020, április

,_____

Kbt. 117. § Saját
Kbt.--1NerAi!eti
eljárásreAEI

h.o..r.2.a.r~.@§.i

besi!en
Si!abál•1
Si!abál•1ek
~1i,.""'-1~~~ár:~
alkalrAi

TOP fi,§,1 li NY1 ;;zg17

16.

gggg~

azeAesítészáR'lw ÖAkermáA·;zati
épületek eAergetikai kerszerwsítése
Nyíregyháza Megyei Jegw Váres
ÖAkerR'láA'/ZatáAál 11, ütem e, prejekt
keretébeR ki 11 itelezési RU.IRkák

eljárást
megiAQÍté
l.ftl .... :u~r h.-,,n
" " d:O~dll

feglaltak
sze

NeR'lzeti
eljárásreAQ

Kht. 11§, § N·,·ílt
eijáFás

201Q, máreiws

201Q, awgwsztws

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. január

2019. október

1--

17.

18.

TOP- .5.1-16- NYl-2017-00002
azon sítószámú Önkormányzati
épüh ek energetikai korszerűsítése
NyírE yháza Megyei Jogú Város
Önkc mányzatánál Ill. ütem e. projekt
kere1 ben kivitelezési munkák
----TOP- 1.S-16- NYl-2017-00002
azon sítószámú Gazdaságfejlesztést és
munl aerő mobilitást ösztönző
közi e edésfejlesztés Nyíregyháza hat
pont. 1n e. projekt keretében kivitelezési
munl ák
,___
MeQerA Váresek Pregram keretéheA
Kállay kwria felwjítása 11. üteR'l prejekt
keretébeR ki itele:1ési rRMRkák
11

19.

-

rn Városok Program keretében

>---

kúria felújítása II. ütem projekt
ben NyMJV - Kállay-kúria felújítása
04. kivitelezési munkák

20.

Mode rn Városok Program keretében
Kállay kúria felújítása II. ütem projekt
keretÉ ben eszközbeszerzés

21.

TOP-6. 8.2-15-NYl-2016-00001
azono!sítószámú Nyíregyházi

eljá rást
me ~indító
felh ívásban
fog altak
sze ·int

eljá rást
me ~indító
felh ívásban
fog altak
sze ·int

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabá lyok
alkalmazása

-

2019. január

2019 . október

-eljá rást
me ~indító
felh ívásban
fog altak
sze ·int

-- -

eljá rást
me ~indító
felh ívásban
fog altak
sze 'int
eljá rást
me
__,gindító

·J

Nem zeti
eljárásrend

1- -

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabá lyok
alkalmazása

f---

2019. április

2020. április

-

-

Nem ze ti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alka lm azása

2019. december

2020 . június

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési

2019 . január

2021. szeptember

Fogl a
keret
Tno_t:.
6

~

felhívásban
foglaltak
szerint

jekt
tás

„_

a 2 1:Ui
c._l\.lv1
t:._nnnn1
g
N:V:l _'>n1
2016
00001

azeResítészámw Nyíregyl:tázi
Feglalkeztatási PaktYm 61 prejekt
keretébeR ÖRfeglalkeztatévá válást
segítő taRá6sadás
'10'10

CAr+-fti Mwzeymfaly
l\.Jl1'1.,,n11.--.l.....
esítészámw Séstéi
fejlesztése
;ztése 6. prejekt keretébeR
n.r1Pl,Ö.,,J...ftr.,,n.r„~r
;zbeszerzés
l11

Tno_t:.
7 1_1
t:._l\.lv1
7_nnnn1
6,7,1
16
NY1 _'>n1
2017
00001
-,,2nnncÍ+ftc„..;nu_L_~_i._..;,_li__r:

esítészámw Sze6iális
váresrel:tabilitá6ié Nyíregyl:táza
szegregált terwleteiR eíml1 prejekt
keretébeR kivitelezési mYAkák •1égzése 11 biter:R
-

25.

TOP-6 .1.5-16-NYl-2017-00003
azono sítószámú projekt keretében a
Korán vi Frigyes és Szarvas utca
felújít isa
-~-

26.

TOP-6 .1.4-16-NYl-2017-00005
azono sítószámú projekt keretében
Helyő ·ségi Művelődési Otthon felújítá sa

~

Modern
rn Városok Program keretében
Jégkorszak
·sza k interaktív állatbemutaté
állatbemutató

'----~~~~~~-

eljárást
megiRdíté
fell:tí·1ásbaR
feglaltak
SleAAt
r-

Nemzeti
eljárásreRd

Kbt. 117, § Saját
benerzési
szabályek
alkalmazása

2019, májYS

2021, ektéber

Nemzeti
eljárásreRd

Kbt. 117, § Saját
beszerzési
szabályek
alkalmazása

2019, már6iws

2019, jwliYS

Nemzeti
eljárásreRd

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályek
alkalmazása

2019, jwliYS

2020. ektéber

Kb t. 117. §Saját
be szerzési
SZé bályok
aH almazása

2019 . február

h.,.,..

""l.1Pft"-ftrl•ftr.,,~ .......',

24.

eljárást
megir-ufüé
fell:tí·1ásbaR
feglaltak
szeriRt

l,nr1"il h..o..r_2~r_r.a_
UUU 1 UCCU Qi UCULCI LCOI Cl

Tno_t:.
1 1L16
1 t:._l\.lv1
7 _nnnn'>
6.1.4
NY1 _'>n1
2017
00002

~

sza bályok
alk almazása

eljárást
megiRdíté
fell:tívásbaR
feglaltak
szeriRt

eljárást
megindító
Nemzeti
felhívásban
eljárásrend
fogla ltak
szerint
eljárást
megindító
Nemzeti
felhívásban
eljárásrend
foglaltak
szerint
-- eljárást
Uniós eljárásrend
megindíté
--

t. 117. §Saját
szerzési
bályok
almazása
Nyílt eljárás

--

2020. december

2019. július

2020. július

2019 . jl:'.l lius

2021. március

attFakeié ki•„itelez:ési ffi1:1Akái

fell=lí•„ásbaA
foglaltak
~

eljárást
ffiegiAdíté
foll=lívásbaA
foglaltak

Kbt. 117. § Saját
besz:erz:ési
sz:abályok
alkalA'laz:ása

~

GINOP 7.1.9 17 2018 00005
arnAosítész:áA'lú projekt keretébeA
kivitelez:ő kiválasz:tása

29.

TOP-6.9.l-16- NYl-2017-00001
azonosítószámú „Közösen a kiútért"
című projekt keretében bűnmegelőzés
és közbiztonság erősítésével
kapcsolatos képzési, szemléletformálási
programok és helyi bűnmegelőzési
stratégiák és cselekvési tervek
elkészítése

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. február

2022. március

GINOP-7 .1.9-17-2018-00005
azonosítószámú projekt keretében
tervező kiválasztása

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. január

2020. január

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. május

2019. november

eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. május

2020. április

Neffirnti
eljárásreAd

~

30.

31.

32.

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú A Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
„Kiserdők" területének funkcionális
bővítése e. projekt keretében kivitelezési
munkák a Kiserdők területén
TOP 6.3 .2-15-NYl-2016-00001
azonosítószámú Zöld Város kialakítása
című projekt keretében „Vállalkozási
szerződés Bocskai-Kálmán Szolgáltató
Ház építésére"

2019 . deeeffiber

2021. A'láFEil:IS

-

---

'

-

33.

eljárást
„ A nyíreg yházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Conferen ce Hotelstars minősítési
meg ind tó
fe lhívás ban
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
fogla lta <
elektrom os berendezéseinek beszerzése
szerint
a Moderr Városok projekt keretében"
eljárást
„ A nyíre1 yházi Hotel Sóstó Resort Spa &
Confere1 ce Hotelstars minősítési
megind tó
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
felhívás ban
foglalta <
informat kai eszközeinek beszerzése a
szerint
Modern Városok projekt keretében"
--+--„ A nyíreg yházi Hotel Sóstó Resort Spa &
eljárást
Conferen ce Hotelstars minősítési
megind tó
rendszer szerinti 4 csillagos szálloda
felhívás ban
textilárui nak beszerzése a Modern
foglalta <
szerint
Városok 1 rojekt keretében"
--„A nyíreg yházi Hotel Sóstó Resort Spa &
eljárást
Conferen ce Hotelstars m i nősítési
megind tó
ren dszer szerinti 4 csillagos szá lloda
fe lhívás ban
üzemelte téshez ka pcso lódó eszközeinek
fog lalta <
beszerzé! e a Modern Városok projekt
szerint
keretébe n"
eljárást
„ A nyíreg yházi Hot el Sóstó Reso rt Spa &
megind tó
Confere nce Hotelstars minősítés i
fe lhívás ban
ren dszer szerint i 4 csillagos szálloda
foglalta <
eszközbe zerzése a Modern Városok
projekt k1 retében (2 részben)"
szerint
TOP-6.5. l -16-NYl -2017-00003
eljárást
azonosít ó számú projekt keret ében
meg ind.(tó
önkormc nyzati épületek energetikai
felhívás ban
Nyíregyháza Megyei
korszerű ítése
foglalta k
Jogú Vá1 os Önkormányzatánál II. ütem
szerint
kivitelez ési munkák 3 részben

-Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. február

2019. május

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019 . február

2019. május

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. február

2019. május

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. február

2019. május

Nemzeti
eljárásrend

--- -

34.

35.

36.

37.

·-

--

-

Nemzeti
eljárásrend

-

'-''

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2019. január

2019. június

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. március

2019. szeptember

~--

38.

'

- -

39.

1------

40.

41.

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003
eljárást
azonosító számú projekt keretében
megindító
önkormányzati épületek energetikai
felhívásban
korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei
foglaltak
Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem
szerint
kivitelezési munkák 4 részben
+-eljárást
megindító
„ Elektromos gépjárművek beszerzése 2
felhívásban
részben"
foglaltak
szerint
TOP-6.3.3-16-NYl -2017-00-00_1_" _ _ ___,__I eljárást
azonosítószámú, „ Környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
c. projekthez kapcsolódó kivitelezési
_
munkák 3 részben

42.

Területi Infrastrukturális Fejlesztések Csomópontok és meglévő közutak
fejlesztése c. projekt keretében
kiviteli tervek elkészítése

43.

Közösségi
Nyíregyházán

44.

45.

színterek

fejlesztése

csomag
részére

kézbesítése

Nyíregyháza
Megyei
Önkormányzata
és

Jogú
Város
intézményei,

Karácsonyi
időskorúak

megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
1
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító
felhívásban
foglaltak
szerint
eljárást
megindító

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. április

2019. október

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. § Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. július

2019. október

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. augusztus

2020. július

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. október

2020. április

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. május

2019. december

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
szabályok
alkalmazása

2019. szeptember

- -

+--

1

2019. november

f-

Nemzeti
eljárásrend

1

Kbt. 117. §Saját
beszerzési
12019. szeptember 1 2019. október

--
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-le ' 0
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Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez értü nk. Mindössze egy 3,5 perces rövid, technikai
szünet után zárt ülés keretében folytatjuk munkánkat.

(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül)

k.m.f.

111-

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

